
 معاون وزير صنعت مى گويد از 160 طرح سرمايه گذارى تنها 7 پروژه عملياتى شده است  

سرمايه گذارى خارجى  پس از برجام نصف شد
 اقتصاد  چند روز قبل مديرعامل ســازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى در 
اظهاراتــى صريح اعالم كرد تاكنون هفت طرح از مجموع 160 طرح ســرمايه گذارى 
خارجى منعقد شده در شهرك ها و نواحى صنعتى كشور عملياتى شده است. به گزارش 
صدا و ســيما، به گفته على يزدانى ارزش 160 طرح كه بخشــى از آن قرار اســت در 
شهرك ها و نواحى صنعتى اجرا شود؛ هشت ميليارد دالر برآورد مى شود. وى البته اين را 
هم گفت كه اين 160 طرح سرمايه گذارى خارجى در مرحله اجرا قرار دارد. اين اظهارات 

در حالى است كه طى چهار سال از فعاليت ...
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بى ترديد يكى از معضالت فراگير اقتصادى كشــور باال بودن نرخ بيكارى است. 
موضوع بيكارى زمانى دردناك تر مى شود كه بدانيم عمده جمعيت بيكار، جوانان 
دانش آموخته دانشگاهى اند كه جامعه نيازى به تخصص ها و مهارت هاى آنان ندارد. 
در اين نوشتار قصد نداريم به علل همخوانى نداشتن رشته هاى دانشگاهى و بازار 

كار بپردازيم، اما مى خواهيم به نرخ بيكارى...

مصيبتى فراتر از نرخ بيكارى 
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جزئيات پرداخت قسطى
 جريمه غيبت سربازى سال 96

دانشگاه آزاد بيش از اين
دست به جيب مردم نبرد
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حمايت جامعه مدرسين حوزه علميه قم از رئيسى
 تا انتخابات  جامعه مدرسين حوزه علميه قم با صدور اطالعيه اى اعالم كرد، شورايعالى اين جامعه با 
اكثريت قاطع آرا حجت االسالم والمسلمين رئيسى را به عنوان نامزد اصلح به مردم معرفى مى كند. در 
اين بيانيه آمده است: در پى درخواست هاى مكرر مردم متدين و انقالبى، طالب و فضال، بزرگان و علماى 

 ............ صفحه 4بالد نسبت به معرفى نامزد اصلح از سوى جامعه مدرسين...

حجت االسالم والمسلمين قرائتى در گفت وگو با قدس: جانشين سازمان وظيفه عمومى تشريح كرد توصيه هاى رئيس پيشين به سرپرست جديد

تأخير 13 ساله 
در تصويب يك اليحه 

قانون حمايت از 
حقوق معلوالن  

زمينگير شد

بازخوانى 20 سال
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در آستانه نجات 
و بزرگوارى است 
و دروغگو در لبه 
پرتگاه و خوارى. 
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نگاهى به ميزان هزينه هاى با صدور قطعنامه اى
تبليغاتى نامزدها

هزينه هاى انتخاباتى 
نامزدها زير ذره بين

حجت االسالم و المسلمين رئيسى:

دوره حرف درمانى 
در كشور بايد تمام شود
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طراح نقشه فقر كشور:

ترس دولت ها از تبعات سياسى حذف يارانه پردرآمدها

گزارش خبرى

 اقتصاد/ فرزانه غالمى   آمارها نشان مى دهد امروز و بر 
اساس درآمد 2/5 ميليون تومانى در ماه، بيش از 13 ميليون 

فقير در كشور به سختى روزگار مى گذرانند.
اين جمعيت قابل توجه نشــان مى دهــد حداقل 17/8 درصد 
خانوارهاى ايرانى زير خط فقر مطلق هســتند؛ خانوارهايى كه 
كمتــر از يك ميليون و 100 هزار تومــان در ماه درآمد دارند. 
آن طور كه آمارها نشان مى دهد اگر خط فقر نسبى خانوارها را 
كمتر از 2 ميليون و 200 هزار تومان لحاظ كنيم، در حال حاضر 

اكثريت جمعيت كشور (50/1 درصد) زير خط فقر هستند.
دكتر حســين راغفر اقتصاددان و پژوهشگر حوزه فقر و عدالت 
اقتصادى در گفت وگو با خبرنگار ما گفت:بعد از جنگ تحميلى 
ما شــاهد رشد بى ســابقه نابرابرى و فقر در كشور هستيم. به 
عبارتى ديگر شــايد شــاخص فقر بتدريج كاهش مى يابد اما 
نابرابرى بتدريج افزايش مى يابد تا اينكه به سطح كنونى رسيديم 
كــه در تاريخ معاصر ايران حداقل از دهه 50 به اين ســو بى 

سابقه است. 
گســترش فقر در اين دوره روى فرصت هاى در دسترس مردم 

آثار بســيار منفى گذاشته است و خدمات عمومى عمدتاً پولى 
است. براى مثال امروز 84 درصد آموزش عالى ما پولى است كه 
اين امر در هيچ جاى دنيا نمونه ندارد و حتى در كشورى مثل 
آمريكا كه بيشترين درجه آزادى اقتصادى را دارد اين رقم زير 

50 درصد است. 
اين استاد دانشگاه تأكيد كرد: واقعيت اين است كه نابرابرى بر 
حسب درآمد خانوارها از سال 86 كاهشى بوده اما اين كاهش 
به معناى بهبود وضعيت رفاه و درآمد خانوارها نيست بلكه به 
اين معناست كه گروه هاى متوســط با درآمدهاى متوسط به 
گروه هاى پايين سقوط كرده اند، بنابراين وضعيت طبقه متوسط 
بشدت آســيب ديده است، اين در حالى است كه ما در فاصله 
سال هاى 84 تا 90 بيشترين درآمدهاى نفتى كشور را معادل 
800 ميليارد دالر داشــتيم كه اين رقم بيشترين درآمد نفتى 
در 60 سال گذشته بود، اما متأسفانه اين پول ها نه تنها صرف 
توسعه، اشتغال زايى و نهايتاً فقرزدايى نشد بلكه جامعه فقرا را 

متراكم تر كرد.
وى درخصــوص روند نامطلوب اجراى قانون هدفمندى تأكيد 
كرد: هدفمندى يارانه ها هيچ وقت تابع قانون اجرا نشد و روند 
اجراى آن همواره مورد اعتراض بود و هســت و بيشتر از آنچه 
منطق حمايتى داشته باشد، بهره بردارى سياسى دولت نهم بود. 
متأسفانه اين رويه كه به 76 ميليون نفر ايرانى يارانه بدهند و 
استمرار آن، عمال دولت بعد را هم در يك موضع سياسى قرار 
داد به نحوى كه تاكنون و با مالحظه هزينه هاى سياسى ناشى 
ازحذف يارانه گروه هاى پردرآمد از اصالح آن شــانه خالى كرد. 
راغفر تصريح كرد: اما دولت اگر از امروز هم وضعيت را اصالح و 

گروه هاى پايين درآمدى را شناسايى كند، كم ارزش نيست در 
غير اين صورت با پرداخت پول به آن هايى كه استحقاق ندارند 
فرصت هاى بزرگ يكى پس از ديگرى از كشور سلب مى شود 
و اقتصاد ايران زير فشار هزينه هاى گزاف ناشى از فقيرتر شدن 
مردم، گسترش نابرابرى اجتماعى و كوچك شدن سفره مردم 

له مى شود. 
وى بابيــان اينكه در ايران يك خط فقر ملى وجود ندارد و اين 
طور نيســت كه خط فقر عمومى براى همه كشور قابل اعمال 
باشــد، چون تفاوت هاى فاحش در مناطق مختلف كشــور و 
بين شهرها و روســتاها وجود دارد، افزود: فقر را بايد استانى و 
منطقه اى اندازه گيرى كردو در آنجا هم بايد بين شهر و روستا و 
بعد خانوارها تفاوت قايل شد. اينكه دولت ها به دليل تعهداتى كه 
دارند و محدوديت هاى جدى منابع مانند بدهى هاى بزرگى كه 
در شرايط كنونى بر آن ها تحميل شده، ايجاد تعهدات جديد را 
موجب بدتر شدن وضعيت خود مى دانند بنابراين تمايل زيادى 

به اعالم خط فقر ندارند. 
وى ادامه داد: قطعاً دولت ها بخوبى مى دانند كه حداقل دستمزد 
ارتباط تنگاتگى با خط فقر دارد، ضمن اينكه تعيين خط فقر 
نشانه موفقيت يا شكست سياست هاى آن هاست؛ اين ها را هم 
بديهى مى دانند كه خط فقر با نرخ تورم ارتباط نزديك دارد و 
با رشــد تورم هزينه سبدخانوارها سنگين تر مى شود، اما اعالم 
ايــن خط فقر وقتى كه دولت ها تــوان تأمين اين حداقل ها را 
در دستمزد نداشته باشند، طبعاً انتظارات گسترده اى در جامعه 
ايجاد مى كند كه اين امر تأثيرات منفى حتى روى رفتار كاركنان 

دولت خواهد داشت.

سردار پاكپور:با حضور وزير دفاع
نيروى زمينى همكار نيروى قدس در سوريه استسامانه «شبيه ساز ميدان مين» رونمايى شد

ايسنا: ســامانه «شبيه ســاز ميدان مين» با 
حضور وزير دفاع و در حاشــيه همايش روز 

جهانى «آگاهى از خطر مين» رونمايى شد.
سردار حسين دهقان وزير دفاع و پشتيبانى 
نيروهــاى مســلح در حاشــيه همايش روز 
جهانى «آگاهى از خطر مين» از نمايشــگاه 
دستاوردهاى تحقيقاتى، پژوهشى و عملياتى 
در حــوزه پاكســازى و مين زدايى از مناطق 
آلوده بازديد كرد. وزير دفاع در اين مراســم 
گفت: آمادگى داريم همه دانش و سرمايه خود 
در حوزه مين زدايى را به ديگر كشورها بدهيم.

وى همچنين در جريان اين بازديد از سامانه 
شبيه ســاز ميدان مين رونمايــى كرد و در 
جريان نحوه عملكرد اين ســامانه در حوزه 
آموزش نحوه خنثى سازى، آشنايى با خطرات 

احتمالى و شناخت انواع مين ها قرار گرفت.

فارس: فرمانده نيروى زمينى ســپاه گفت: ما 
در بخــش جنگ زمينى به كمك نيروى قدس 
در ســوريه رفتيم و از برادران با تجربه به عنوان 
مستشار به ســوريه فرستاديم كه االن هم آنجا 
هســتند و باز هم اعزام خواهيم داشت. سردار 
محمد پاكپور، درخصوص نقش نيروى زمينى 
سپاه در سوريه نيز گفت: يك جنگ ابعاد مختلفى 
دارد كه مهم ترين بخش آن بخش زمينى است و 
ما هم در اين بخش به كمك نيروى قدس رفتيم 
و از برادران باتجربه زمان جنگ و درگيرى هاى 
چند سال اخير شمال غرب و جنوب شرق كشور 

-كه شــكل آن با جنگ سوريه نزديك بود- به 
عنوان مستشــار به سوريه فرستاديم كه اكنون 
هم آنجا هســتند و باز هم اعزام خواهيم داشت 
و تا زمانى كه نياز داشته باشند كمك مستشارى 

خودمان را ادامه مى دهيم.
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

اگر مدافعان حرم نبودند زود نوبت ما مى شد در هتك حريم و حرمتمان  مهر: سخنگوى شوراى نگهبان در كانال تلگرامى خود نوشت: بدانيم كه اگر مدافعان حرم نبودند، زود 
نوبت ما مى شد در هتك حريم و حرمتمان. عباسعلى كدخدايى با تجليل از مدافعان حرم نوشت: امروز بايد قدردان ايثار مدافعان باشيم و نه اينكه زبان به سرزنش گشاييم. كرباسچى در روزهاى 

اخير در ستاد يكى از نامزدهاى رياست جمهورى سخنانى كنايه آميز درباره مدافعان حرم گفته بود.

a k h b a r @ q u d s o n l i n e . i r

 سياست/ آرش خليل خانه   سخنگوى 
دولت با اشاره به تكليف برنامه ششم براى 
ايجاد 995 هزار شغل در سال براى تحقق 
تك نرخى شــدن بيكارى در پايان برنامه 
گفت: بــراى اين هدف بايــد 770 هزار 
ميليارد تومان سرمايه گذارى در سال انجام 
شود، در حالى كه عملكرد دولت در سال 
95 معادل 334 هزار ميليارد تومان بوده و 
دو برابر كردن اين رقم كار واقعاً دشــوارى 

است.
وى افزود: طبق مصوبه مجلس اين اعتبار 
بايد از هفت محل تأمين شود، اول تملك 
دارايى هاى ســرمايه اى كه بايد 99 هزار و 
600 ميليارد به طرح هــاى عمرانى پول 
بدهيم. دوم تسهيالت بانكى است كه در 
سال 95،  هزار ميليارد بوده و 
بايد 190 هزار ميليارد برسد.

برنامه و  رئيــس ســازمان 
بودجه افزود: ســوم صندوق 
توســعه ملى است كه از 36 
هــزار ميليارد بايــد به 72 
هزار ميليارد برســد. چهارم 
بازار سرمايه است كه از 40 
هــزار ميليارد بايــد به 95 
هزار ميليارد برســد. پنجم 
شركت هاى دولتى است كه 
از 60 هزار ميليــارد به 95 
هزار ميليارد برســد، ششم 
آورده اشخاص است كه بايد 
از 14 هــزار ميليارد بــه 22 هزار ميليارد 

برسد.
وى ادامه داد: هفتم كه از همه مهمتر است 
و البته نه اينكه بگويند چشم مان به بيرون 
باشد بلكه يكى از سياســت هاى اقتصاد 
مقاومتى استفاده از سرمايه خارجى است 
كــه 6 هزار ميليارد تومان بوده كه بايد به 
195 هزار ميليارد تومان برســد كه براى 
تأميــن آن 30 ميليارد دالر فاينانس، 15 
ميليارد دالر سرمايه گذارى خارجى و 20 
ميليارد دالر از طريق مشاركت بايد تأمين 

شود كه كار بسيار دشوارى است.
ســخنگوى دولت در پاســخ به پرسش 
خبرنگار قــدس درباره اينكه اظهارات وى 
به معناى تشكيك در امكان اجرايى شدن 
اين تكاليف براى دولت است، اظهارداشت: 
ما تشــكيك نمى كنيم اما مى گوييم اين 
تكليف مثل اين اســت به وزنه بردارى كه 
250 كيلو وزنه را بلند كرده، بگوييم يك 
كيلوى ديگر هم به اين وزنه اضافه  كن؛ در 
حالى كه 10 گــرم هم به اين وزنه اضافه 

شود، قادر به بلند كردن نيست.
نوبخت افزود: اين 955 هزار فرصت شغلى 

در شرايطى بايد ايجاد شود كه ابر و باد و 
مه و خورشــيد و همه دست به دست هم 
بدهند و همه چيز خوشبينانه انجام شود. 
حاال يك نفر بگويــد روى اين، 2 ميليون 
شغل ديگر ايجاد مى كنم، واقعاً منابع اجازه 

اين كار را نمى دهد.
وى تصريــح كرد: دولــت نمى گويد من 
نمى توانم، مى گويد ما تالش مى كنيم اين 
تكليف را با همه مشكالت انجام دهيم، اما 
حدى هم وجود دارد و مازاد بر اينكه سقف 

است، نمى شود.

 نظام مسئول شرايط كشور است 
نه دولت

نوبخت در بخش ديگرى از نشست خبرى 
خــود در واكنــش به انتقادهــاى رقباى 
انتخاباتــى دولت آن هــا را متهم به القاى 
بحران و ســياه  نمايى كرد و اظهارداشت: 
چهره سياه و غير معقولى كه از اقتصاد ملى 
ترسيم شده در اين سه سال و نيم دولت 
تدبير و اميد ايجاد شده يا محصول عملكرد 
نظام جمهورى اسالمى در 38 سال گذشته 

است؟
وى افزود: همه اين سياه نمايى ها بيش از 
آنكه به دولت برگردد به نظام بر مى گردد و 
نمى دانم آيا ما مجاز هستيم كه چهره نظام 
را نامطلوب و كريه نشان دهيم، بايد پرسيد 

اين كار به چه قيمتى انجام مى شود.
وى اضافــه كــرد: نكته بعدى مقايســه 
وضع موجود با وضع مطلوب اســت. وضع 
آنچنان كه گفته مى شود سياه نيست، ولى 
مى دانيم كه وضع موجود، وضع ايده آل هم 

نيست.

 على بركت اهللا 
افزايش يارانه را هم گفته ايم

ســخنگوى دولت همچنين با اشــاره به 
افزايش يارانه خانوارهاى تحت پوشــش، 
گفت: مســتمرى آن ها از 71 هزار تومان 
به 240 هــزار تومان افزايش يافت؛ يعنى 
3/4 برابــر بــه يارانــه خانواده هاى تحت 
پوشش كميته امداد و بهزيستى اضافه و 
على بركت اهللا آن هم گفته شد. حاال بايد 
پرسيد كه منظور از افزايش يارانه افراد كم 

درآمد چيست.
وى افزود: كسانى كه مى گويند يارانه 250 
هزار تومانى مى دهند، معنايش اين است 
كه بايد قيمت حامل هــاى انرژى 6 برابر 

شود.

 صحه سخنگو 
بر پوششى بودن جهانگيرى

سخنگوى دولت در پاسخ به سؤال ديگرى 
درباره گمانه ها در مورد احتمال كناره گيرى 
روحانى به نفع جهانگيرى با تأكيد بر اينكه 
در اين باره هنوز تصميم گيرى نشده، گفت: 
همه جريانات سياسى اصالح طلب و اعتدال 
اعالم كرده اند كه نامــزد واحد آنان آقاى 
روحانى است. آقاى جهانگيرى هم با انگيزه 
حضور دارد و پاسخ پرسش هايى كه مطرح 
مى شود و برنامه هايى را كه دولت دوازدهم 
ان شاءاهللا به رياست آقاى روحانى خواهند 

داشت اعالم مى كند.
رئيس ســازمان مديريت و برنامه ريزى در 
پاسخ به پرســش ديگر خبرنگار ما درباره 
تفاوت و تناقض در آمارهاى دستگاه هاى 

دولتى مثل تفاوت نرخ رشــد اعالمى در 
بخش هــاى مختلف اقتصــادى يا ميزان 
وام هاى ازدواج كه دولت آن را يك ميليون 
و 200 هزار مــورد اعالم كرده اما گزارش 
بانك مركزى اين رقم را 808 هزار و 800 
مورد اعالم مى كند، گفت: هر دســتگاهى 
بــر مبناى خــودش گزارش هــا و آمار را 
اعالم مى كند و مسئوليت اين آمار با خود 
آن هاســت، اما آمار رسمى دولت را فقط 
مركز آمار ايران اعــالم مى كند، بنابراين 
بانك مركزى، نرخ تورم يا رشــدى را كه 

اعالم مى كند، داده هايش رسمى نيست.
وى افزود: اختالف اين آمار هم شــايد به 
دليل آن است كه مبناى محاسباتى يا سال 

پايه آن ها با هم متفاوت است.

 پرداخت ديه قربانيان منا 
همچنان درحال بررسى است

ســخنگوى دولت درباره مذاكرات ايران و 
عربســتان گفت: آن ها هنوز در مورد منا 
جمع بنــدى نكرده اند، اما در مورد حادثه 
جرثقيل اعالم كرده اند كه مبالغى پرداخت 
خواهند كرد، امــا همچنان حادثه منا در 

حال بررسى است.

 بيش از شما نمى دانيم
نوبخت در واكنش به انتشار خبر پيدا شدن 
كاالى قاچاق در خانه يكى از وزيران دولت 
تصريح كرد: همان مقدار كه شــما اطالع 
داريد ما هم اطالع داريم. اين مسئله در قوه 
قضائيه مطرح اســت و پرونده آن تشكيل 
شده كه اميدواريم قاطعانه پيگيرى شود، 

زيرا دولت از شفافيت استقبال مى كند.

سخنگوى دولت در جمع خبرنگاران اعالم كرد

ايجاد 995 هزار شغل، معطل ابر و باد و مه و خورشيد

 واقعاً دختر فالن وزير فعلى چه نيازى داشــته كــه كاالى قاچاق وارد كند و 
دستگير شود؟! واقعاً جاى تعجب است؛ آخر شما كه دختر وزير يك كشور هستيد 
تا هفت نسل كه تأمين هستيد، چه نيازى است كه قاچاق كنيد. 9390001288 
 مردم به چه چيز دولت روحانى مى خواهند حسادت كنند! به اقتصاد ضعيف 
كشــور، به آرامش و اميد و نشــاط از دست رفته، يا به مسخره شدنشان توسط 
روحانى، اگر خيرتان نصيب مردم نمى شود، براى مردم بد نخواهيد. 9150005447

 رهبر انقالب روز كارگر فرمودند كه ســايه جنگ را حضور مردم برداشــته نه 
مسئوالن، چرا روز شنبه روحانى در تبليغات خود گفت كه سايه جنگ را من سال 

92 برداشتم، روحانى هرگز پيرو واليت فقيه نيست. 9110006820
 با آرزوى توفيق زمينه ســازى ظهور توســط دولت آينده، در بين نامزدهاى 
موجود انتخاب كدام يك از آن ها به عزت و كرامت مردم كمك كرده و موجبات 

سرافكندگى دورويان را فراهم مى كند؟9120003114
 ادعاى دولت در مورد افزايش مستمرى مددجويان كميته امداد و بهزيستى به 
ســه برابر كذب محض است، هنوز دو ماه است كه همان50 هزار تومان قبلى را 
ندادند. لطفاً به مردم در مورد هواپيماهاى خريدارى شده و دروغ  هاى بزرگش و 

رازهاى برجام افشاگرى كنيد. 9360006158
 از مجلس و قوه قضائيه استدعا داريم از حق فرهنگيان مظلوم كه در صندوق 
ذخيره فرهنگيان خورده شده و به نظر مى  رسد دست بعضى دولتمردها هم در 
ميان هست دفاع كنند! به خاطرهمين هم دولت بشدت راه  ها را براى تحقيق و 
تفحص مى  بندد و حتى آقاى سيف هم با آن ها همدستى مى  كند! اين يعنى ضايع 

كردن علنى حق و حقوق فرهنگيان و سكوت مسئوالن! 9350007054
 بسيار جالب است در مراسم روز جهانى كارگر، صدا و سيما فقط گوشه هايى از 
سخنرانى روحانى را پخش كرد كه به تكريم كارگران پرداخته بود و هيچ اشاره اى 
به اعتراض كارگران نســبت به وضع معيشتى خود نداشت كه با شعار دادن آن 
را اعالم مى كردند، و بدتر اينكه مجرى برنامه روحانى، كارگران معترض را مزدور 

خوانده و آنان را تهديد به خرد كردن دهان مى  كند! 9150000233
 مگر مى  شود در دولت اسالمى كسى در بدترين سال  هاى اقتصادى، بيكارى و 
گرانى و خجالت كشيدن سرپرست خانواده، بيايد بگويد مديران نجومى جرمى 
مرتكب نشدند، با اطالع رسانى دروغ و بازى با اعداد، بگويد همه چى عالى است 

و ما خيلى باحاليم!9150003171
 خيلى ببخشــيد كه قاليباف نظامى است، مگر روحانى محصل است؟ وزارت 

دفاع، نظامى محسوب نمى  شود؟9330004252
 جهانگيــرى در مناظره اول به قاليباف تاخت و وى را متهم به حمله به ســفارت 
سعودى كرد، پرسشى دارم آيا جهانگيرى از طرف داعش حمايت مالى مى  شود كه يك 
سردار پيروز جنگ عليه آل سعود و آمريكا و صدام را تحقير مى كند؟ 9360006158

 آقاى جهانگيرى و هاشمى طبا به نفع آقاى روحانى مى  روند، كنار، نروند هم 
رأى الزم را ندارند، رقابت بين دو نفر، رئيسى و روحانى است يكى از اين دو نفر 
رئيس جمهور آينده اســت، ميرسليم و قاليباف هم چه كنار بكشن چه تا آخر 
بمانند، فكر نكنم بيشتر از پنج ميليون رأى داشته باشند. البته اين نظر من بود. 

9190006557
 آن همه افرادى كه ثبت نام كردند مى  دانستند واقعيت چيست آيا نامزدهايى 
كه خود را مجسمه قول معرفى و قول چند برابر شدن ها را مى  دهند، حاضرند در 
صورت انجام ندادن قول ها فقط در رسانه ها به صراحت بگويند كه غلط كرديم؟ 

9150004483
 آقاى روحانى نزديك انتخابات يارانه را افزايش داديد، ولى حقوق كميته را قطع 

كرديد! من سر در نمى  آورم چه شد. 9150009677
 متأسفانه يك عده از روحانيون چرا اين خطر جدى كه از سوى آمريكا توسط 
ايادى ســرمايه دار و اصالح طلبش نظــام و انقالب ما را تهديد مى كند متوجه 
نمى شوند كه در اسالم تفرقه و باند بازى حزب و جناح حرام است. 9150000210
 جاى تعجب و تأســف اســت كه آمريكا بارها اعالم كرده ما از سرمايه داران 
و اصــالح طلبــان، حما يت مى  كنيم؟ اما مســئوالن ما از خــواب غفلت بيدار 

نمى شوند!9150000210
 با افتتاح طرح بنزين خليج فارس معلوم شد بيش از 70 درصد طرح  ها مربوط 
به دولت قبل است كه نگه داشتن و موقع انتخابات به نام خود افتتاح مى كنند و 

مردم را فريب مى دهند. 9900003065

مصيبتى فراتر از نرخ بيكارى 
بى ترديد يكى از معضالت فراگير اقتصادى 
كشــور باال بودن نرخ بيكارى است. موضوع 
بيكارى زمانى دردناك تر مى شود كه بدانيم 
عمده جمعيت بيكار، جوانان دانش آموخته 
دانشگاهى اند كه جامعه نيازى به تخصص ها 
و مهارت هاى آنان ندارد. در اين نوشتار قصد 
نداريم به علل همخوانى نداشتن رشته هاى 
دانشگاهى و بازار كار بپردازيم، اما مى خواهيم 
به نرخ بيكارى، نرخ مشــاركت اقتصادى و 
نرخ اشتغال با دقت بيشتر بنگريم. بر اساس 
آخرين آمار منتشر شــده از مركز آمار، نرخ 
بيكارى ســال 95 حدود 12/4 درصد بوده 
است. يعنى حدود سه ميليون نفر در جست 
وجوى كار (بيكار) محســوب مى شوند. اما 
بايد توجه داشت كســانى كه به هر دليلى 
از جمله بى انگيزگى، سخت پيدا شدن كار، 
حقوق پايين و همخوانى نداشــتن مشاغل 
با تخصصشان از جســت وجوى كار نااميد 
شــده اند، بيكار قلمداد نمى شوند. زيرا بيكار 
به كسى گفته مى شود كه در جست وجوى 

كار باشد.
بر طبق گزارش ياد شــده مركــز آمار، نرخ 
مشــاركت اقتصادى در كشــور حدود 39 
درصد است. به بيان ساده تر تنها 39 درصد 
از جمعيت در سن كار، شاغل و يا در جست 
وجوى كار هستند، در واقع بخشى از جمعيت 
در سن كار به معناى واقعى ديگر اميدى به 
اشتغال خود ندارند و يا به هر دليل ديگرى 
نمى تواننــد و يا نمى خواهنــد كار كنند. 
از منظر اقتصادى چنيــن گروهى در زمره 
بيكاران قــرار نمى گيرند. امــا نكته دوم در 
مورد نرخ مشاركت اقتصادى تفاوت معنادار 
اين نرخ براى مردان و زنان اســت. به طورى 
كه نرخ مشاركت اقتصادى در مردان حدود 
4/5 برابر زنان اســت. زيرا خانم ها به داليل 
زيادى تمايــل كمترى به اشــتغال دارند. 
براين اساس نرخ مشــاركت اقتصادى براى 
خانم ها حدود 14/3 اســت. براى مردان نرخ 
مشــاركت اقتصادى افراد در ســن كار (10 
ساله و بيشــتر) حدود 63/7 است. بنابراين 
نرخ پايين مشاركت اقتصادى مصيبتى فراتر 
از نرخ بيكارى است، زيرا بسيارى از كسانى 
كه از اشتغال نااميد شده اند در نرخ بيكارى 
محاسبه نمى شــوند(البته بايد ذكر كرد كه 
طى چند ســال اخير حدود يك درصد نرخ 
مشــاركت اقتصادى افزايش داشته است)در 
اين بين به نظر مى رســد كه نسبت اشتغال 
بهترين شاخصى است كه وضعيت اشتغال 
را در كشور تعريف مى كند، اما متأسفانه در 
رسانه ها كمتر اين شاخص مورد بررسى قرار 
مى گيرد. اين شاخص نسبت شاغالن به كل 
جمعيت در سن كار را بيان مى كند. براساس 
گزارش ياد شــده، اين شــاخص حدود 34 
درصد است. يعنى از هر 100 نفر در سن كار 
تنها 34 نفر شاغل هستند. اين نسبت براى 
مردان حدود 57 درصــد و براى زنان 11/4 
درصد است. به بيان ساده تر از هر 100 مرد 
در سن كار 57 نفر شاغل و از هر 100زن در 
سن كار 11 نفر مشغول به كار هستند. اين 
آمار به مراتب اوضاع اشــتغال را بهتر نسبت 
به نرخ بيكارى توصيف مى كند. نكته جالب تر 
اين است كه از همين ميزان اشتغال، حدود 
10 درصد آن اشتغال ناقص هستند.(اشتغال 
ناقص به كســانى گفته مى شود كه كمتر از 
44 ســاعت در هفته كار مى كنند.) بنابراين 
نسبت اشتغال كامل حدود 30 درصد خواهد 
بــود. يعنى از هر 10 نفر در ســن كار تنها 
سه نفر اشتغال كامل (44 ساعت در هفته) 
دارند. براين اساس مى توان گفت نرخ اشتغال 
تطبيق بيشترى با تصور مردم دارد و اوضاع 
اشتغال را بهتر نسبت به نرخ بيكارى توصيف 

مى كند.
با اين تفاســير به جــاى اســتفاده از نرخ 
بيكارى براى تبيين اشــتغال در رســانه ها 
شايد بهتر باشــد از نسبت اشتغال استفاده 
شــود. زيرا تصور عموم مردم از نرخ بيكارى 
با نحوه محاســبه آن متفاوت است و ممكن 
اســت عموم مردم به آمارهاى رسمى كشور 
به جهت نشاختن مفاهيم علمى آن بدبين 
شــوند، بنابراين چه خوب است كه رسانه ها 
همراه با اعالم نرخ بيكارى، نرخ اشتغال را نيز 

اطالع رسانى كنند. 

تشكيل پرونده براى 
«غالمحسين كرباسچى»

ايسنا: رئيس كل دادگسترى استان اصفهان 
از تشكيل پرونده براى غالمحسين كرباسچى 

دبيركل حزب كارگزاران سازندگى خبر داد.
احمد خسروى وفا افزود: در خصوص اظهارات 
اين فرد كه جنبه جزايى دارد اعالم جرم شده 
و پرونده اى در اين خصوص تشــكيل شده 

است.
بر اساس اين گزارش، برخى رسانه ها به نقل 
از رئيس كل دادگسترى استان اصفهان، علت 
تشكيل پرونده براى غالمحسين كرباسچى را 
توهين به شهداى مدافع حرم عنوان كرده اند.

صداى مردم   

خبــــــر

سيد حسن نصراهللا:
مراقب باشيم، در جهان گرگ ها زندگى مى كنيم

تســنيم: دبيركل حــزب اهللا لبنان در 
ســخنانى به مناســبت روز جانباز و روز 
كارگر گفت: بيكارى سبب طالق، مزدور 
شــدن و گرايش به مــواد مخدر و ديگر 
موضوعات مى شود و دولت ها و حكومت ها 
بايد به وظايــف خود در اين زمينه عمل 

كنند.
سيد حسن نصراهللا در سخنانى به مناسبت روز جانباز گفت: فداكارى ها در برابر 
اسرائيل سبب آزادسازى سرزمين و اسيران شد و سبب ايجاد امنيت و ثبات در 
روستاهاى جنوبى و مناطق غربى بخصوص مناطقى كه از سال 1984 با درد و 
رنج هاى زيادى مواجه بودند، شد. هر آنچه كه درباره دستاوردها دربرابر اشغالگران 

صحبت مى كنيم بدون فداكارى مجاهدين حاصل نمى شد.
 وى گفت: به جامعه جهانى بنگريد كه چگونه با اعتصاب غذاى فلسطينيان كه 
از 16 روز پيش تاكنون ادامه داشته همراهى داشته اند. سازمان ملل و كشورهاى 
عربى كجا هستند؟ پادشاهان و رئيسان جمهور و كشورهاى عربى و اتحاديه عرب 
در قبال موضوع فلسطين در كجا قرار دارند؟ ما را به جايى رساندند كه موضوع 
فلسطين به موضوعى فراموش شده تبديل شده و اسرائيل كه فرزند لوس آمريكا 
بوده كه داراى تمامى تجهيزات پيشرفته نظامى است، زمان كافى براى هر آنچه 

كه مى خواهد انجام دهد، دارد.
دبيركل حزب اهللا لبنان تأكيد كرد: اگر ســرزمين هاى ما آزاد شد و اگر اسيران 
به خانه هاى خود بازگشــتند همگى اين ها به لطف خون شهدا و مجروحان اين 
ســرزمين است و هرگز از جامعه بين الملل انتظار عدل و انصاف و احقاق حق را 

نداشته باشيد البته اين به معناى آن نيست كه ما اين را از آن ها مطالبه نكنيم.
وى تأكيد كرد: ما بايد بر قدرت و حضور خود در ميدان تكيه كنيم. ما در جهان 
گرگ ها زندگى مى كنيم و هيچ قانون بين المللى وجود ندارد و در اين دنيا قوى 
ضعيف را مى خورد و اگر ضعيف باشــيم خورده مى شويم و اگر قدرتمند بوديم 

مورد احترام قرار خواهيم گرفت.
 

جبار كوچكى نژاد اعالم كرد
تخلفات گسترده مالى در وزارت آموزش و پرورش

تسنيم: رئيس كميته تحقيق و تفحص 
مجلس شوراى اسالمى از صندوق ذخيره 
فرهنگيان از انحرافات مالى گســترده در 
ســازمان دانش آموزى وزارت آموزش و 

پرورش خبر داد.
جبار كوچكى نژاد، از وجــود انحرافات و 
زدوبندهاى مالى در سازمان دانش آموزى 
از زيرمجموعه هــاى وزارت آمــوزش و 

پرورش خبر داد.
وى با اشــاره به انحرافات مالى مســئوالن ســازمان دانش آموزى كشور، گفت: 
مسئوالن اين ســازمان در آمدهاى آن را صرف خريد ماشين هاى مدل باال براى 

برخى از رئيسان آموزش و پرورش استان ها كرده اند.
نماينــده مردم رشــت در مجلس با بيــان اينكه در آمدهاى هنگفت ســازمان 
دانش آموزى در سال هاى اخير در بخش هاى غيردانش آموزى هزينه شده، افزود: 

برخى از مسئوالن اين سازمان دريافتى هاى خالف داشته اند.
كوچكى نژاد تصريح كرد: مداركى وجود دارد كه پول هايى از دانش آموزان به منظور 
خريد روپوش و يا اجاره بوفه مدارس دريافت شده كه مشخص نيست اين پول ها 

كجا واريز و يا كجا هزينه شده است.
وى با بيان اينكه اين انحرافات مالى اخيراً اتفاق افتاده، گفت: براى مثال از بوفه 
مدارس غيردولتى 600 هزار تومان ماهيانه دريافت شده و با توجه به 40 تا 50 
هزار واحد آموزشى فعال در كشور كه اين پول ها رقم بسيار گسترده  اى مى شود، 

مشخص نيست كه اين پول ها در كجا صرف شده است.

دولت نمى گويد من 
نمى توانم، مى گويد 
ما تالش مى كنيم 
اين تكليف را با 
همه مشكالت 
انجام دهيم، اما 
حدى هم وجود 
دارد و مازاد بر 
اينكه سقف است، 
نمى شود

بــــــــرش

سيد حسن نصراهللا در سخنانى به مناسبت روز جانباز گفت: فداكارى ها در برابر 

شماره پيامك: 30004567
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

زوج هاى جوان سراســر كشــور ميهمان سفره متبرك رضوى مى شوند  آستان: در قالب ويژه برنامه «زندگى به ســبك رضوى» عموم زوج هاى جوانى كه تاريخ عقدشان در سال هاى 1395 و 1396 
مى باشد، مى توانند ميهمان سفره  با بركت حضرت رضا(ع) شوند. عموم زوج هاى جوان زائر، مجاور، خادم و پرسنل آستان قدس رضوى مى توانند با در دست داشتن شناسنامه هاى خود به مقبره پيرپاالن دوز واقع در 

بست نواب صفوى حرم مطهر مراجعه و عالوه بر شركت در برنامه «زندگى به سبك رضوى» فيش ميهمانسراى حضرت و بسته هاى فرهنگى و متبرك را دريافت نمايند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
در هفته گراميداشت مقام جانباز صورت گرفت

پذيرايى از 3500 نفر از جانبازان و خانواده هايشان 
در ميهمانسراى حرم مطهر رضوى

مناسبت  به  مروج:  محمدحسين 
هفته گراميداشــت مقــام و منزلت 
اباالفضل  جانبازان، والدت حضــرت 
العباس(ع) و اعياد شــعبانيه، 3500 
نفر از جانبازان ســرافراز دفاع مقدس 
و خانواده هايشان در ميهمانسراى حرم 

مطهر رضوى، پذيرايى شدند.
حوزه  نماينــده  اظهــارات  مطابق 

معاونت اماكن متبركه و امور زائران آستان قدس رضوى در كميته امور ايثارگران 
سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران خراسان رضوى با بيان اين مطلب افزود: حسب 
درخواست سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان و موافقت معاونت محترم 
اماكن متبركه آســتان قدس رضوى، تعداد 850 نفر از جانبازان عزيز دوران دفاع 
مقدس به همراه خانواده هايشان (جمعاً به تعداد 3500 نفر) همزمان با فرا رسيدن 
اعياد شعبانيه، والدت حضرت قمر بنى هاشم(ع) و هفته بزرگداشت مقام و منزلت 

جانبازان ميهمان حرم مطهر امام رضا(ع) شدند.

براى نخستين بار و در جهت رفاه حال زائران صورت گرفت
انتقال زائران توسط زائربرهاى حرم مطهر رضوى 

تا زيرگذر خيابان طبرسى
حسين كاشانى: بــراى نخستين بار و به منظور رفاه حال زائران (بويژه ناتوانان، 
ســالمندان و...)، خودروهــاى زائربر حــرم مطهر رضوى، اين افــراد را از ابتداى 

دوربرگردان طبرسى تا محل زيرگذر خيابان طبرسى منتقل مى كنند.
رئيس اداره امور تسهيالت زائران بارگاه ملكوتى حضرت رضا(ع) در اين باره گفت: 
اين اقدام با توجه به مسدود شدن دوربرگردان خيابان طبرسى و ممنوعيت ورود 
اتوبوس هاى شركت واحد و پس از موافقت معاونت محترم اماكن متبركه و امور 
زائران آستان قدس رضوى و در جهت رفاه حال سالمندان، ناتوانان، خانواده ها از 
ابتداى سالجارى (96) به طور آزمايشى آغاز شد و هم اكنون با توجه به استقبال 
عمومى زائران و نتايج مؤثر، اين طرح با شدت و قوت بيشترى در حال اجرا مى باشد.
«حسين راســت نژاد» تأكيد كرد: در اين طرح كه به صورت 24 ساعته (در تمام 
مدت شبانه روز) اجرا مى شــود زائران با استفاده از چهار دستگاه خودروى زائربر 
14 نفره از ابتداى دوربرگردان طبرسى تا ابتداى محل زيرگذر خيابان طبرسى و 

بالعكس منتقل مى شوند.
وى افزود: در صورت هر تصويب مقام هاى عالى رتبه و ارشد آستان قدس رضوى و 
تأمين تعداد خودروى زائربر مورد نياز، اين طرح در ساير مبادى ورودى حرم مطهر 
امام هشــتم(ع) (در 4 طرف حرم مطهر)، پس از بررسى شرايط و امكانات الزم و 

انجام ساير مقدمات مورد نياز، قابل اجرا مى باشد.

سفر كمال الملك از موزه ملى ملك به موزه تاريخ آمل
آستان: نمايشگاهى از تصويرهاى آثار منتخب كمال الملك، متعلق به مؤسسه 

كتابخانه و موزه ملى ملك، در موزه تاريخ شهرستان آمل گشايش يافت.
 67 تابلو از تصويرهاى آثار استاد محمد غفارى، ملقب به كمال الملك كه در موزه 
ملى ملك در تاالر آثار خاندان غفارى و كمال الملك، در معرض ديد عالقه مندان 

قرار دارد، در اين نمايشگاه فرهنگى هنرى به نمايش درآمده است.
اين آثار در قالب يك بســته نمايشــگاهى با هدف گسترش فرهنگ در جامعه، 
افزايش سطح ذوق و سليقه مردم با تكيه بر فرهنگ و هنر ايرانى اسالمى و تبادل 
فرهنگى بين موزه هاى كشور، بنا به درخواست موزه تاريخ آمل به صورت رايگان 
به اين موزه ارسال شده است. هنردوستان مى توانند از 11 ارديبهشت تا 3 خرداد 
1396،  از اين نمايشــگاه جذاب در موزه تاريخ به نشانى آمل، بلوار امام رضا(ع)، 
جنب پل معلق، ديدن كنند و با گوشه اى از نفايس كتابخانه و موزه ملى ملك، 

بزرگ ترين موقوفه فرهنگى آستان قدس رضوى در تهران آشنا شوند.

خـــبر

 آســتان   قائم مقام توليت آســتان 
قدس رضــوى گفت: حرم مطهر رضوى 
نمونــه اى عينــى و ملمــوس از تحقق 
اقتصــاد مقاومتــى را به منصــه ظهور 
رســانده و در حال حاضــر بيش از 90 
درصــد نيازها و ملزومات اماكن متبركه 
در مجموعه توليد مى شود. سيد مرتضى 
بختيــارى در بازديــد از كارگاه هــاى 
توليدى و ســاختمانى ســازمان عمران 
و توســعه حريم حرم حضــرت رضا(ع) 
ضمن تبريك اعياد شعبانيه و روز كارگر 
اظهــار داشــت: مهندســان و كارگران 
خدوم و زحمتكش حــرم مطهر با اتكا 
به خودبــاورى و تالش و همت مضاعف 
توانسته اند بســيارى از نيازهاى اماكن 
متبركه را مرتفع كنند. وى تصريح كرد: 
با دســتور توليت آســتان قدس رضوى 
و بــراى اجرايى كردن منويــات رهبر 
فرزانــه انقالب در منشــور هفتگانه كه 
تأكيد ويژه اى بــر صيانت و نگهدارى از 
گنجينه هنر معمارى اسالمى و ظرائف 
و لطائف علمى و هنرى پرمضمون ملت 
ايران داشته اند، شورايى براى تحقق اين 
مهم تشكيل شد. بختيارى اذعان داشت: 
در حوزه هاى مختلف خدمات رفاهى به 
زائران عزيز نيز تمام همت و تالشــمان 
را مصــروف داشــتيم تــا از محصوالت 

توليدكنندگان داخلى حمايت كنيم.

 خدمت رسانى به دانش آموزان محروم 
رويكرد اصلى بنياد فرهنگى رضوى 

قائــم مقام توليت آســتان قدس رضوى 
همچنين در مراســم تجليل از معلمان 
مدارس امــام رضا(ع) بــا تبريك اعياد 
شعبانيه و گراميداشــت سالروز شهادت 
اســتاد شــهيد مرتضى مطهــرى و روز 
معلم اظهار داشــت: رســالتى خطير بر 
دوش معلمان و جهادگران عرصه تعليم 
و تربيت كشــور است و امروز بيش از هر 
زمان ديگرى نيازمند تبيين معارف اسالم 
اصيل و پاسخ به شبهات جوانان هستيم. 
وى با اشــاره به روايتى از امام صادق(ع) 
كــه مى فرمايند«علم و دين توأم و همراه 

يكديگرند و افتراق و جدايى هر دو را به 
آتش خواهد كشــاند»، افزود: بزرگ ترين 
فجايع و جنايت هاى بشرى آنجا رخ داده 
كه علم در كنار دين نبوده اســت. انفجار 
اتمى هيروشيما و ناكازاكى كه در كمتر 
از يك دقيقه 300 هزار انسان را قتل عام 
كــرد نمونه اى عينى از علم فاقد اخالق، 

دين و معنويت است.
سيد مرتضى بختيارى گفت: ترويج و اشاعه 
ســبك زندگى و شــيوه تربيتى بر اساس 
آموزه هاى امام رضا(ع)همراه با فرآيند تعليم 
و آموزش دانش آموزان و توســعه خدمات 
به دانش آموزان محروم كشور رويكردهاى 

اصلى بنياد فرهنگى رضوى است.
وى تصريح كرد:مدارس امام رضا(ع) بايستى 
در جايگاه اصلى و مورد انتظار جامعه قرار 
گيرند و توجه به فرهنگ رضوى و تربيت 
نيروى متخصص و متعهد را در دستور كار و 

اولويت نخست قرار دهند.
قائم مقام توليت آســتان قدس رضوى 
با اشــاره به منويــات و تأكيدات رهبر 
فرزانه انقالب در منشور هفتگانه انتصاب 
آيت اهللا رئيســى اظهار داشــت: بر اين 
اساس، رويكرد و برنامه پيش روى بنياد 
فرهنگى رضوى افزايش ســطح كمى و 
كيفــى خدمات به دانش آموزان مناطق 
محروم كشــور بــراى توســعه عدالت 

آموزشى خواهد بود.
قائم مقام توليت آســتان قدس رضوى با 

بيان اينكه مديران آينده ميهن اســالمى 
و گرداننــدگان چرخ هاى صنعت و توليد 
كشور، دانش آموزان امروز مدارس هستند، 
خاطرنشان كرد: معلمان در عصر حاضر كه 
دشمنان با تهاجم و ناتوى فرهنگى ايمان 
و باور جوانان و اركان خانواده هاى سرزمين 
ما را هــدف قرار داده اند، وظيفه اى خطير 
و رسالتى بزرگ بر عهده دارند. وى ادامه 
داد: پاسخ به شبهات و پرسش هاى جوانان 
و نوجوانــان و تربيت مبتنــى بر تعاليم و 
فرهنگ اســالمى، آن هــا را از فتنه هاى 
دشمنان مصون خواهد كرد. در پايان اين 
مراسم از 22 نفر از معلمان جانباز و كادر 
آموزشــى و تربيتى مدارس امام رضا(ع) 

قدردانى شد.

 فرهنگ ايثار و مقاومت نياز امروز 
جامعه براى تعالى است

قائم مقام توليت آســتان قدس رضوى 
همچنين در جمع جانبازان و ايثارگران 
خراســان رضوى و خانواده هاى آنان در 
ســالن شهيد بهشتى مشــهد با تبريك 
اعياد شــعبانيه گفت: ترويــج و انتقال 
فرهنگ ايثار و مقاومت به نســل جوان 
نياز امــروز جامعه ماســت و جانبازان 
و  الگوهاى جاودان  سرافراز كشــورمان 
نشانه هاى آشكار پايدارى و استقامت در 

برابر دشمن هستند.
ســيد مرتضى بختيــارى تأكيــد كرد: 

رزمندگان و مجاهدان راه خدا با لبيك به 
فرمان امام راحل و براى پاسدارى از اسالم 
و ميهن پاى در مســير جهاد گذاشتند و 
صدام و حاميانش را خوار و ذليل كردند.  
وى تصريح كرد: در طول هشــت ســال 
دفاع مقدس اســتكبار جهانى تمام قد از 
صدام و رژيــم بعث عراق حمايت كردند 
تا به اهداف شــوم و پليدشان كه انزواى 
جمهورى اسالمى و تصرف و غارت خاك 

و منابع كشورمان بود، دست يابند.
قائــم مقام توليت آســتان قدس رضوى 
افــزود: هر زمــان ما به فنــاورى توليد 
ســالحى مى رسيديم، اســتكبار جهانى 
جديدترين تجهيزات را براى صدام ارسال 
مى كرد امــا در نهايت ايمان و باور قلبى 
جوانان غيور ما به وعده نصرت الهى بود 

كه به ثمر نشست.
وى تصريح كرد: مادامى كه ايمان و اعتقاد 

به خداوند، توســل به اهل 
بيت(ع) و تبعيــت از ولى 
فقيــه در قلب هاى ملت ما 
وجود دارد، دشمنان ما به 
اهداف و نيات خبيثانه شان 

نخواهند رسيد.
آســتان  توليت  مقام  قائم 
قدس رضوى با اشــاره به 
لــزوم حضور همــه مردم 
ميهن اسالمى در انتخابات 
و  جمهــورى  رياســت 
شوراهاى اســالمى شهر و 

روســتا، اذعان داشت: رهبر معظم انقالب 
به صراحت تأكيد فرمودند كه آنچه سايه 
جنگ را از سر اين كشور دور كرد عشق و 

عالقه ملت ما به ايران اسالمى بود.
وى گفــت: جمهورى اســالمى به عنوان 
كشورى كه حاكميت آن مبتنى بر تعاليم 
اسالم است بايستى در حوزه اجرا و عمل 
الگوى تمام عيار كشورهاى مسلمان باشد 
و برخى كاستى ها زيبنده كشور ما نيست.
اين مراســم با حضور بيش از 4000 نفر از 
ايثارگران و جانبازان مشهد مقدس و استان 
خراسان رضوى در مجموعه ورزشى شهيد 

بهشتى برگزار شد.

قائم مقام توليت آستان قدس رضوى تبيين كرد

 باسالم. پيشنهاد مى شود اسامى صحن ها توليد بيش از 90 درصد نيازهاى حرم مطهر در مجموعه آستان قدس
در ورودى پاركينگ ها بــا تابلو بزرگ اعالم 
شــود تا مردم بدانند مثالً اگر از پاركينگ 3 
داخل مى شوند ازكدام صحن به حرم مشرف 

خواهند شد.
09150005975

 بخشــى از مكان هاى تاريخى حرم مطهر 
بويژه در اطراف روضه منوره صرفاً در اختيار 
خانم هاست و آقايان هرگز نمى توانند چيزى 
از آن همه زيبايى و اصالت ببينند. بد نيست 
به گونه اى برنامه ريزى شود كه مثالً در قالب 
يك برنامه شيفتى، آقايان هم بتوانند در اين 

مكان ها حضور پيدا كنند. 
09150009150
 لطفاً آســتان قدس رضوى بــا برنامه ريزى 
دقيق به گونه اى عمل كند تا خدمه افتخارى 
و خدمتگزاران بارگاه امام رضا(ع) در حد توان 
با موضوع كمك هاى اوليه در ارتباط با بيماران 
آموزش الزم را فرا بگيرند تا در مواقع اضطرارى 

بتوانند به كهنساالن و بيماران كمك كنند.
09150008445
 همــراه بردن كفش داخل رواق ها و نزديك 
ضريح بسيار ناراحت كننده و به دور از شأن آن 

مكان مقدس است. 
09150002360

 بعضى از مســاجد براى دعوت سخنران 
با مشــكل مالى مواجه هستند خوب است 
آســتان قدس با اعزام سخنران به مساجد 
در مناسبت هاى خاص كار فرهنگى خوبى 

انجام دهد.
09150005784
 كارهاى فرهنگى كــه در حرم امام رضا(ع) 
انجام مى شــود بايد زودبازده و تأثيرگذار بويژه 
در بين نســل نوجوان و جوان باشد، از اجراى 
كارهاى موازى و تكرارى لطفاً خوددارى كنيد.
09020001330

 لطفــاً در روضــه منــوره و در نزديكى 
ضريح مطهر تابلو راهنما كه جهت باالسر 
و پاييــن پاى مبارك حضــرت رضا(ع) را 

مشخص كند، نصب شود.
09900002811

صداى مردم

مدارس امام 
رضا(ع) بايستى در 
جايگاه مورد انتظار 

جامعه قرار گيرند 
و توجه به فرهنگ 

رضوى و تربيت 
نيروى متخصص و 

متعهد را در دستور 
كار قرار دهند

بــــــــرش

مناسبت  به   
هفته گراميداشــت مقــام و منزلت 
اباالفضل  جانبازان، والدت حضــرت 

نفر از جانبازان ســرافراز دفاع مقدس 
و خانواده هايشان در ميهمانسراى حرم 

حوزه  نماينــده  اظهــارات  مطابق 

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»
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...تا انتخابات روزنامـه صبـح ايـران

برخى شعارهاى انتخاباتى به  صالح كشور نيست فارس: رئيس مجلس شوراى اسالمى با اشاره به شعارهايى كه درباره افزايش يارانه ها داده مى شود، گفت: شعارهاى گفته شده در مورد افزايش 
يارانه ها به صالح كشور نيست زيرا منابع آن وجود ندارد. على الريجانى در مراسم افتتاحيه سى امين نمايشگاه بين المللى كتاب تهران افزود: البته بايد بدانيم كه اين مسئله از شئون دولت نبوده و جزء 

شئون مجلس تلقى مى شود و مجلس شوراى اسالمى نيز با اين روش ها مخالف است؛ البته اكنون هم منابعى وجود ندارد زيرا اگر هم منابعى تأمين شود، بايد به چرخه توليد اختصاص يابد. 

s i y a s a t @ q u d s o n l i n e . i r

تا انتخابات

بازى جديد «اصول گرايان بدلى»
تسنيم: اصالح طلبــان قرار است كه دوباره با استفاده از نام 
اصول گرايان در انتخابات رياست جمهورى كار تبليغاتى خود 
را پيش ببرند تا شــايد وضعيت  روحانى در نظرســنجى ها 
را جبران كنند.  اين ســتاد كه قرار است رياستش را بهروز 
نعمتى بر عهده داشته باشد، عصر روز گذشته با حضور محمد 
شريعتمدارى (رئيس ستاد انتخاباتى روحانى) در تهران آغاز 

به كار كرده است.  
بهروز نعمتــى و كاظم جاللى، ديگر نماينــده مجلس، در 
جريان انتخابات مجلــس دهم با نام اصول گرايان به مذاكره 
با حزب اصالح طلب و حامى دولت يعنى اعتدال و توســعه 
پرداخته و ســرانجام با رايزنى با اين حــزب نام خود را وارد 
ليســت انتخاباتى اصالح طلبان كردند تــا با كمك آن ها به 

مجلس راه يابند.  ســابقه اصول گرايانى كــه خود را حامى 
اصالح طلبان و كانديداهاى آن ها معرفى مى كنند، به ســال 
88 بازمى گردد؛ آنجايى كه فردى نه چندان مشهور يك ستاد 
به نام اصول گرايان به راه انداخت و ستادش را «ستاد مركزى 

جبهه اصول گرايان حامى ميرحسين موسوى» معرفى كرد. 
در آن دوره نيــز اين خبر بازتاب زيادى داشــت؛ چه اينكه 
در آن مقطع، اصالح طلبان به اين نتيجه رســيده بودند كه 
اصول گرايان به احتمال بسيار زياد پيروز انتخابات خواهند شد.  
لذا براى ايجاد تغيير در افكار عمومى نياز بود كه اعالم شود 
اصول گرايان هم حامى ميرحسين موسوى هستند؛ چيزى كه 
امروز هم مشابه آن و تحت عنوان ستاد اصول گرايان حامى 

حسن روحانى به رياست بهروز نعمتى انجام شده است. 

حمايت جامعه مدرسين حوزه علميه قم از رئيسى به عنوان نامزد اصلح
فارس: جامعه مدرسين حوزه علميه قم با صدور اطالعيه اى 
اعــالم كرد، شــورايعالى ايــن جامعه با اكثريــت قاطع آرا 
حجت االسالم والمسلمين رئيســى را به عنوان نامزد اصلح 
بــه مردم معرفى مى كند. در اين بيانيه آمده اســت: در پى 
درخواست هاى مكرر مردم متدين و انقالبى، طالب و فضال، 
بزرگان و علماى بالد نســبت به معرفى نامزد اصلح از سوى 
جامعه مدرسين حوزه علميه قم در دوازدهمين دوره انتخابات 
رياست جمهورى ايران اسالمى؛ جامعه مدرسين حوزه علميه 
قم براســاس تكليف شــرعى و وظائف سياسى، اجتماعى، 
فرهنگى و طبق دوره هاى گذشــته موضوع را در دســتور 
كار كميســيون سياســى اين نهاد مقدس قرار داد و پس از 
برگزارى جلسات متعدد و ارتباط با علماى اعالم و هم انديشى 

با گروه هاى مختلــف و رعايت همه جوانب و معيار ها و ارائه 
گزارشــات در جلســات شــوراى عالى با اكثريت قاطع آرا 
حضرت حجت االسالم والمسلمين حاج سيد ابراهيم رئيسى 
«دامت توفيقاته» به عنوان نامزد اصلح شــناخته شد كه به 
شما ملت هميشــه در صحنه نيز معرفى مى گردد. در ادامه 
اين بيانيه آمده است: اميد است مردم مؤمن و انقالبى ايران 
اسالمى با عنايت خداوند و همچنين با لبيك گفتن به نداى 
رهبر معظم انقالب اسالمى با حضور پرشور و انقالبى خود در 
انتخابات بارديگر نقشــه شوم استكبار جهانى را نقش برآب 
كــرده و با انتخاب نامزد اصلح موجبــات تحقق آرمان هاى 
انقالب اســالمى، عدالت اجتماعى، مبارزه با فقر وفســاد و 

تبعيض و رشد و پيشرفت كشور را فراهم نمايند.

دوره حرف درمانى در كشور بايد تمام شود 
 سياست/ فتانه ازانى  حجت االسالم 
و المســلمين رئيســى در جمع مردم 
همدان با بيان اينكه مشــكل كشور ما 
برنامه نويسى و انجام اقدام هاى نمايشى 
نيست، گفت: بايد دوره حرف درمانى در 
كشور تمام شود. اينكه دستگاه اجرايى 
بگويد ما ليســت فســاد را به دستگاه 
قضايى فرســتاديم و قوه قضاييه هم بگويد كه ليست به دست ما نرسيده، معنا 
نداشــته و براى مردم اعتمادآور نيست.  وى همچنين در ديدار با مردم سنندج 
اظهار داشت: آقايانى كه مى گويند نمى شود و نمى توان با بودجه فعلى يك ميليون 
كار ايجاد كرد، چطور خود را دوباره در معرض رأى مردم قرار داده اند؟  او با بيان 
اينكه من هم دست فروشــى كرده ام و هــم مى دانم فقر و محروميت يعنى چه، 
افزود: من به بازار مى روم و اوضاع را مى بينيم، نه اينكه مثل آقايان اصالً ســرى 
به خيابان ها و بين مردم نزنم. سيدابراهيم رئيسى با تأكيد بر اينكه اگر ريخت و 
پاش ها را در كشور كنار بگذاريم، مى شود بسيارى از مشكالت كشور را حل كرد، 
اظهار داشت: يك راه مبارزه با فساد اين است كه رئيس دولت، وزرا و استانداران 
اولين مدعى مبارزه با فساد باشند و اگر رسانه اى هم آن را افشا كرد، نماينده اى 
در مجلس فســاد را فرياد زد و دانشجويى در پشت تريبون از آن سخن گفت، با 

آنان برخورد نكنيم. 

چرخ هاى صنعت و سانتريفيوژ هر 2 مى چرخند 
ايسنا: حسن روحانى گفت: همان طور كه سال 92 قول داده بوديم، چرخ اقتصاد 
و توليد مى چرخد و چرخ مدرن ترين سانتريفيوژ نيز مى چرخد. وى گفت: اينكه 
قطعه ســازان ما حتى روز تعطيل هم كار مى كنند، به معناى تحقق اين شــعار 
است. رئيس جمهور كه در مراسم رونمايى از خودرو دنا پالس سخنرانى مى كرد، 
افزود: اگر فرصت سرمايه و تكنولوژى و بازار را از دست بدهيم يعنى فرصت هاى 
اين ملت را از دســت داده ايم. وى خاطرنشــان كرد: اعتدال، عقالنيت و با دنيا 
درست حرف زدن، دنيا را نيز وادار به درست حرف زدن كرد و ما را به اين روز رساند. 
وى با اشاره به توليد برخى خودروهاى فرانسوى در كشور، گفت: زمانى كه قرارداد 
توليد اين خودروها امضا شد، بعضى روزنامه ها و سايت هاى خاص گفتند كه همه 
اين توافقات كاغذى است. عجيب است كه حرف هاى دروغ و درشت را با صداى 
بلند بگويند. حاال آيا واقعاً اين توافقات كاغذى بوده اســت؟ وى با بيان اينكه ما 
هيچ گاه به مردم دروغ نگفته ايم و نخواهيم گفت، افزود: كار ما بر اساس شفافيت و 
صداقت است و اگر اشتباهى كنيم، زبان ما براى عذرخواهى دچار لكنت نمى شود. 

وزارت خارجه و تجارت بين الملل تشكيل مى دهم 
بيان  با  رياســت جمهورى  نامزد  مهر: 
اينكه در دولت مــردم وزارت خارجه و 
تجارت بين الملل را تشــكيل مى دهم، 
گفت: وزارت خارجه براى دستيابى به 5 
ميليون شغل بايد دنبال بازاريابى براى 
كاالى ايرانى باشــد. محمدباقر قاليباف 
با اشــاره به اينكه بايد ديپلماســى در 
خدمت اقتصاد كشور باشد، گفت: متأسفانه تاكنون تجارت و اقتصاد در ساختار 
وزارت خارجه ايران اهميت چندانى نداشــته و وظيفه خود در راســتاى كمك 
بــه تقويت حوزه اقتصاد و يافتن بازار بين المللــى براى كاالهاى ايرانى را به طور 
جدى در دستور كار قرار نداده است.  قاليباف افزود: معتقديم در يك دوره كوتاه 
مى توانيم از ظرفيت بازار 400 ميليون نفرى كشــورهاى منطقه براى گسترش 
فعاليت هاى اقتصادى بهره ببريم.  وى خاطرنشان كرد: ساختار وزارت خارجه در 
ايران به گونه اى طراحى شده كه فقط پاسخگوى نيازهاى سياسى و امنيت ملى 
بوده است. اين ساختار اجازه نمى دهد كه دغدغه اصلى امروز ما كه رونق اقتصاد 
است را پيگيرى كند؛ در حالى كه بسيارى كشورها رشد اقتصادى خود را مديون 

عملكرد دستگاه ديپلماسى خود بوده اند. 

دوره حرف درمانى در كشور بايد تمام شود 

قضايى فرســتاديم و قوه قضاييه هم بگويد كه ليست به دست ما نرسيده، معنا 

خدمت اقتصاد كشور باشد، گفت: متأسفانه تاكنون تجارت و اقتصاد در ساختار 

 سياست/ مسعود بصيرى   تعيين حدود و 
نوع هزينه ها و منابع مجاز و غيرمجاز انتخاباتى، 
شفاف ســازى منابــع و هزينه هــاى انتخاباتى 
داوطلبان و تشكل هاى سياسى و اعالم به مراجع 
ذى صــالح و اعمال نظارت دقيق بر آن و تعيين 

شيوه و چگونگى برخورد با تخلفات مالى.
جمــالت فوق، بنــد چهارم متن سياســتهاى 

كلى انتخابات اســت كه مهرماه گذشته توسط 
مقام معظم رهبرى به رؤســاى قواى ســه گانه و 
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابالغ شد 
لذا اكنون نامزدهاى انتخاباتى بايد خود را مقيد 
بدانند كه هزينه هاى ستادشان را شفاف و بدون 
پوشش و حاشــيه اعالم كنند. هر كانديدا بايد 
بگويد چقدر هزينه كــرده، ازكجا آورده و از چه 

كسانى كمك گرفته است.  در برخى كشورهاى 
جهان براى هر نامزد انتخاباتى يك شماره حساب 
بانكــى اختصاص مى يابد كه موظف اســت هم 
پول ها خود را بر اساس واريز به اين حساب انجام 
دهــد حتى كمك هاى مردمى هم نمى تواند در 
محل ديگرى هزينه شــده يا به طور غير شفاف 
وارد انتخابات شود. حتى براى اين تبليغات سقف 

هزينه هم مشخص مى شود و هيچ ستادى حق 
ندارد بيــش از عدد مذكور براى تبليغات هزينه 

كند.

قوانين سخت در ساير كشور ها
به عنوان مثال طبق قانون اساسي فرانسه، شوراي 
قانون اساسي موظف به نظارت بر انتخابات رياست 
جمهوري آن كشور است كه يكي از وظايف اين 
شورا رسيدگي به منابع مالي احزاب سياسي است. 

بنابر اين وظيفه، شــوراي قانون 
اساسي بر هزينه هاي تبليغاتي 
كانديداهــاي احزاب سياســي 
در انتخابــات نظارت كرده و به 
دخل و خرج هاي  وســيله،  اين 
انتخاباتي را كنترل مي كند كه 
بايد مطابق با سقف هزينه اعالم 
شــده باشــد. در فرانسه سقف 
هزينه هــاى تبليغاتى انتخابات 
حدود   2007 رياست جمهورى 
21 ميليون دالر آمريكا در دور 
اول و حدود 29 ميليون دالر در 

دور دوم بود. در آمريكا نامزدها موظفند فهرست 
حاميان مالى خصوصى را كــه بيش از 75دالر 
كمك مالى پرداخــت كرده اند در اختيار كميته 
انتخاباتى قرار دهند. در كشور ما اما هنوز قانون 
مشــخصى براى اين موضوع وجود ندارد و عمال 
محل دريافت و پرداخت هزينه ها هم مشــخص 
نيست. پيش از اين البته وزير كشور وعده آماده 
كردن يك اليحه در اين خصوص و ارايه آن را به 
مجلس داده بود اما تا كنون چنين اتفاقى نيفتاده 

است.
محمد على پــور مختار نماينده بهــار و كبودر 
آهنگ معتقد است: تعريف هزينه هاى انتخاباتى 

كار سختى نيســت و الزم است كه سقفى براى 
هزينه هاى انتخاباتــى در نظر گرفت. بايد نحوه 
تبليغات را تغيير دهيــم يعنى از حالت كاغذى 
خارج كنيــم و به ســمت ظرفيت رســانه اى 

شبكه هاى اجتماعى برويم. 
عضو كميسيون قضايى و حقوقى مجلس شوراى 
اسالمى اظهار داشــت: اگر كانديدا دارايى مالى 
مناســبى دارد مى تواند در حــد واندازه معقول 
براى تبليغات هزينه كند اما اگر از منابع ديگرى 
منشــأ  بايد  مى كنند  اســتفاده 
مالى مشخص شود و ممنوعت 
و موانعــى بــراى هزينه كرد در 
انتخابات در نظر گرفته شــود تا 
شفافيت مالى مدنظر در اين امر 
محقق شود.  محمدجواد جمالى 
نوبندگانى هم با اشــاره به خأل 
قانونى در زمينه شــفافيت مالى 
انتخاباتى اظهار داشت: بايد براى 
شــفافيت هزينه هاى انتخاباتى 
فكرى شــود، حتما بايد ميزان 
دقيقــى براى هزينــه تبليغات 
انتخابات در رياست جمهورى، شوراها و مجلس 

شوراى اسالمى مشخص كنيم.  
نماينده مردم فسا در مجلس دهم شوراى اسالمى 
تأكيد كرد: بايد در طول انتخابات مشخص شود 
كانديداهــا از چه افرادى و بــه چه ميزانى پول 
دريافت مى كننــد و اين پول ها در كجا هزينه و 

خرج مى شود. 
وى ادامــه داد: ممكن اســت پول هــاى بدون 
حســاب و كتاب در انتخابات رسوخ كند ضمن 
اين كه برخى تالش دارند با پرداخت هزينه هاى 
انتخاباتى، كانديداها را در مشت خود داشته باشند 

تا از آنها به نفع خود بهره بردارى كنند .

تعريف هزينه هاى 
انتخاباتى كار 
سختى نيست 
و الزم است 
كه سقفى براى 
هزينه هاى 
انتخاباتى 
در نظرگرفت

بــــــــرش

نگاهى به ميزان هزينه هاى تبليغاتى نامزدها

هزينه هاى  انتخاباتى نامزدها زير ذره بين



 بين الملــل/ محمد جعفرى  مدتى 
اســت، گزارش هاى خبرى درباره طرح 
آمريكا و عربستان سعودى براى اشغال 
بنــدر الحديده در غرب يمــن افزايش 
يافته تا از اين طريق، راه براى اشــغال 
صنعــا، پايتخت يمن هموار شــود، اما 
يمنى ها نيــز اقداماتى براى تقابل انجام 

داده اند. 
استراتژى نيروهاى يمنى مبنى بر پاسخ 
با موشــك، براى مقابله با ائتالف عربى 
و غربــى، بازتاب زيادى در رســانه هاى 
عربى و آمريكايى داشــته و نقش زيادى 
در حساب و كتاب هاى ائتالف عربى در 

تجاوز به يمن ايفا مى كند. 
 زرادخانه هاى موشــك هاى بالســتيك 
يمن، براى آمريكا و رژيم صهيونيســتى 
كه خــود را براى نبــرد «الحديده» (در 
غرب يمن)، آماده مى كنند، به يك منبع 
نگرانى بزرگ تبديل شــده است و اين 
مسئله موجب شده تل آويو و واشنگتن 
به آرامى و به دور از چشم هاى اطالعاتى 
يمن، در جزاير راهبردى يمن در ورودى 

باب المندب تحرك كنند.

  موشك هاى غافلگير كننده يمنى ها
يــك منبــع آگاه نظامــى در ارتش و 
كميته هــاى مردمى يمــن در اين باره 
گفت: نيروى موشــكى يمــن، در حال 
رصد تحركات نظامى و راهبردى ائتالف 
ســعودى - آمريكايى است و در صورت 
لزوم با موشك هايى كه تاكنون از آن ها 
رونمايى نكــرده، ناوهــاى آمريكايــى و 
پايگاه هاى نظامى وابســته به ائتالف در 
جزاير باب المندب را هدف قرار خواهد 
داد. اتاق هاى مديريــت جنگ ارتش و 
كميته هــاى مردمى يمن، همــواره در 
حــال غافلگير كــردن نيروهاى ائتالف 
با پيروزى ها و دســتاوردهاى جديد به 
منظور ايجاد توازن در جبهه هاى مختلف 
است. چه بسا با وارد كردن موشك هاى 
بالستيك «بركان 3» با سامانه هاى دفاعى 
آمريكايى مقابلــه كنيم يا پايتخت هاى 

كشورهاى ائتالف را هدف قرار دهيم يا از 
موشك زمين به درياى پيشرفته داخلى 
خود براى هدفگيرى ناوهاى دشــمنان 

استفاده كنيم. 
از جمله موشــك هايى كــه مى تواند به 
ســامانه دفاعى يمن بــه منظور دفاع از 
سواحلش، وارد شــده باشد، C-802 يا 

۱C-80 است. 
 82-Yingji ، اين موشــك را چينى ها
مى نامنــد و ناتــو آن هــا را بــه نــام
Saccade ۸-CSS-N مى شناسد. اين 
نوع موشك در سال 1989 از سوى مؤسسه 
نخســتين بار  براى   «CHETA» چيتــا 
رونمايى شــد كــه مؤسســه پژوهش ها و 
صنايع نظامى وابسته به وزارت دفاع چين 
بود. اين موشــك به طول 6/09 متر، قطر 
0/36 متر و 715 كيلوگرم وزن دارد و وزن 
و  كيلوگــرم   165 آن،  منفجــره  مــاده 
سرعت آن 0/9 مگاهرتز و برد 120 كيلومتر 

است.
ورود موشــك «بــركان 2» به ســامانه 
موشــكى يمن، در سكوت كامل خبرى 
صورت گرفت و بــا هدفگيرى رياض، از 
آن پرده بردارى شــد و ارتش يمن طى 

بيانيه اى اين امر را علنى كرد.

  فرستاده ويژه سازمان ملل به يمن 
مزدور آمريكا و عربستان است

تجاوز عليه يمــن نقاب را از چهره همه 

جهان نيرنــگ باز جهانــى و قوانين و 
منشــورهاى بين المللى كــه واقعيت 
پــس آن مخفــى  را در  جناياتشــان 
كرده اند برداشــت و آن هــا را در برابر 
وجــدان هاى بيدار رســوا كرد. «محمد 
النعيمى»، عضو شــوراى عالى سياسى 
يمن در همين خصوص اظهار  داشــت: 
ائتالف ســعودى در سايه سكوت شك 
برانگيز جامعه بين المللى در تجاوز خود 
به يمن انواع تســليحات ممنوعه را در 
كشتار غيرنظاميان و تخريب زيربناها و 

آثار تاريخى به كار گرفت.
النعيمى گفت: همه جرايم وحشــتناك 
ائتــالف ســعودى در يمــن ثابت كرد، 
كشــورهاى مدعى دموكراسى، آزادى و 
حمايت از حقوق بشر نخستين كسانى 
هستند كه آزادى و حقوق بشر را پايمال 

مى كنند.
وى ضمن انتقاد از مزدورى فرستاده ويژه 
ســازمان ملل به يمن براى قدرت هاى 
جهانى گفت: اســماعيل ولد الشيخ هم 
يكى از ايادى متجاوزان عليه يمن است 
تا هر آنچه را كه نتوانســتند در ميدان 
جنگ به آن دست يابند، برايشان محقق 

كند.
النعيمى گفت: دشــمن سعودى از يك 
سو دعوت به مذاكرات سياسى مى كند 
و از ســوى ديگر براى حمله به الحديده 
آماده مى شود تا با پيشروى ميدانى برگ 

برنده سياســى براى خود در مذاكرات 
پيدا كند.

  مقام اماراتى: موضع رياض و ابوظبى 
درباره يمن همسان است

اختالف هاى عربســتان و امارات درباره 
يمن باال گرفته است و پنجشنبه گذشته 
رئيس جمهور  «عبدربه منصور هــادى» 
«عيدروس  سرلشــكر  يمن  مســتعفى 
الزبيدى» اســتاندار عــدن و «هانى بن 
بريك» وزير مشــاور را كه گفته مى شود 
هر دو از نزديــكان به مقام هاى ابوظبى 

هستند، بركنار كرد. 
دو روز پــس از اين تغييرات كه با انتقاد 
مقام هاى اماراتى روبه رو شــد، «سلمان 
بن عبدالعزيز» شــاه عربستان سعودى 

در جده بــا منصور هادى 
ديدار و بر موضع عربستان 
بــراى حمايــت از يمن و 
مشــروعيت منصور هادى 

تأكيد كرد.
اما با وجــود اين «انور بن 
محمد قرقاش» در صفحه 
نوشــت:  خود  توييتــرى 
امارات  و  عربستان  موضع 
دربــاره يمــن پايــدار و 
همسان اســت. وى اشاره 
كــرد، عمق ايــن موضع 
نيز جانفشــانى و اين يك 
خوب  استراتژيك  شراكت 
اســت كه هر روز تقويت 

مى شود. 
اين وزير اماراتى همچنين مدعى شــد، 
هدف از اين موضع گيرى ها تالش براى 
بازگرداندن دولت يمن و برقرارى ثبات 

در آن است.
از 26 مــارس 2015 ائتــالف عربى به 
رهبرى عربستان ســعودى و مشاركت 
امارات عمليات هاى نظامى در يمن عليه 
جنبش انصار اهللا و مردم اين كشور را آغاز 
كرده كه تاكنون به كشته و زخمى شدن 

هزاران نفر منجر شده است.

w w w . q u d s o n l i n e . i r
روزنامـه صبـح ايـرانبين الملل

صدور قطعنامه اى 
يونسكو هم  بيت المقدس را اشغالى دانست

مهر: ســازمان علمى، فرهنگى و تربيتى ملل متحد (يونسكو) قطعنامه اى درباره 
قدس  تصويب كرد. يونسكو در جلسه اى درباره مسجد االقصى با 22 رأى موافق در 
برابر 10 رأى مخالف قطعنامه اى تصويب كرد مبنى بر اينكه قدس اشغالى است و 
رژيم صهيونيستى نيز بر قدس حاكميت ندارد.  اين قطعنامه با وجود مخالفت آمريكا 
و 9 كشــور ديگر تصويب شد. پيش از اين يك رسانه رژيم صهيونيستى اعالم كرد: 
كشورهاى عربى و تشكيالت خودگردان با حذف نام مسجد االقصى از قطعنامه اى 
كه قرار اســت روز سه شنبه از سوى يونســكو صادر شود موافقت كرده اند و متن 

قطعنامه، قدس را متعلق به اديان الهى سه گانه مى داند.

انفجار در پايتخت «اوكراين»
اسپوتنيك: منابع وابسته به پليس 
اوكراين اعالم كردند، در يكى از مراكز 
آموزشى نظامى در«كى يف» پايتخت 
اوكراين انفجارى صورت گرفت كه به 
تخريب بخشى از ساختمان اين مركز 
منجر شد. پليس اوكراين اعالم كرد، 
در اين حادثه كســى از شــهروندان 
آسيب نديده، اما بخشى از ساختمان 

آسيب ديده است. پس از اين حادثه نيروهاى ضربت اوكراين و مأموران پليس كى 
يف در محل حادثه حاضر شــدند تا از اقدام هاى احتمالى پيش رو جلوگيرى شود. 

همچنين تحقيقات پليس براى پى بردن به دليل انفجار ادامه دارد.

پوتين و مركل با يكديگر ديدار كردند
ريانووســتى: «والديمير پوتين» رئيس جمهور روســيه و «آنگال مركل» صدر 
اعظم آلمان در  ســوچى روســيه با يكديگر ديدار كردند. آن هــا در اين ديدار  
به گفت وگو درباره برنامه ريزى براى حل مشــكالت كليدى بين المللى شامل، 
مبارزه با تروريســم، اوضاع خاورميانه و اجراى توافق مينسك براى بهبود اوضاع 

در اوكراين، پرداختند.

مخالفان ترامپ بار ديگر پرچم آمريكا را آتش زدند
فاكس نيوز: مخالفان «دونالد ترامپ» بار ديگر پرچم اين كشور را در لس آنجلس 

به آتش كشيدند كه اين اقدام با واكنش پليس آمريكا روبه رو شد.

انتقاد مقام عراقى از تركيه
ائتــالف همپيمانى  عضــو  فارس: 
ملى در پارلمان عراق تكرار حمالت 
تركيه به برخى مناطق شمال عراق 
را بــه باد انتقاد گرفت و گفت: آنكارا 
درصدد صدور مشكالت داخلى خود 
به خارج اســت. الهبابى با اشــاره به 
تركيه و درگيرى آن با حزب كارگران 
كردســتان (پ.ك.ك) گفت: عراق 

مايل نيست و نمى خواهد عرصه تسويه حساب هاى برخى كشورها باشد.

احتمال حمالت تروريستى بيشتر در اروپا 
فارس: سازمان اطالعات سوئيس اعالم كرد، انتظار مى رود، حمالت تروريستى بيشترى 
در اروپا به وقوع بپيوندد. بر همين اســاس وزير دفاع سوئيس گفت، اكنون سؤال اين 
نيست كه اين حمالت چطور رخ خواهند داد، بلكه متأسفانه بايد به اين موضوع توجه 
شــود كه چه زمانى حمله تروريســتى رخ مى دهد. بروز چندين حمله تروريستى در 

كشورهاى اروپايى موجب شده حساسيت درباره تكرار حمالت مشابه افزايش يابد.

خـــبر

موشك هاى غافلگير كننده يمن

واشنگتن پست:يمن در تالطم خاورميانه
مكرون مى تواند پوپوليسم را در 

فرانسه كنار بزند، اگر...
نويسنده: جيمز مك اولى/مترجم: امير سلطان پور

جوان 39ساله و خوش عكسى كه اكنون سوداى 
برنده شــدن انتخابات رياست جمهورى فرانسه 
را در سر دارد، در كشــورش با عنوان ميانه روى 
راديكال شناخته مى شوند. اما نزديك ترين ياران 
امانوئل مكرون هم قبول دارند كه كمتر جنبه اى 
از شخصيت سياسى او را مى توان به راديكال بودن 
نسبت داد. از لحاظ ميانه روى مى توان او را با بيل 
كلينتون آمريكايى يا تونى بلر بريتانيايى مقايسه 
كرد، كسى كه تمام تمركز و منابع خود را بر روى 
سالمت و فرهنگ كشورش سرمايه گذارى خواهد 
كرد. آن چيزى كه در مورد راديكال بودن مكرون 
مى توان قبول كرد، خود «شــخص» اوست كه به 
تنها سياستمدارى بدل گشته كه در برابر تمامى 
پيش بينى ها از شانس پايينش، تنها اميد محافظت 
از ساختار كنونى سياســى در فرانسه است. اين 
تنها ســالح نه چندان سرى ماكرون براى مبارزه 
با پوپوليسم بسيار فراگير اين روزهاست، كه او را 
با هدف محافظت از ساختارهاى سياسى گذشته، 
به يكباره به چهره اى غيرعادى در انتخابات تبديل 
كرده اســت. مكرون را فــردى عملگرا مى دانند 
و عملگرايى او نيز به همان شــكل ســنتى خود 
را نشــان مى دهد كه مى توان از يك سوســيال 
دموكــرات ميانه رو يا به زبــان آمريكايى ها، يك 
ليبرال ميانــه رو انتظار داشــت. او از يك طرف 
وعده سرمايه گذارى اجتماعى هنگفت به ميزان 
50ميليارد يــورو را مى دهد و از طرفى به از بين 
بردن 120هزار شغل دولتى و تالش براى ليبراليزه 
كردن بازار كار در فرانسه اشاره مى كند؛ كارى كه 
فرانســوا اوالند و يارانش نيز در سال 2016 براى 
رسيدن به آن تالش كردند، اما به دردسر افتادند. 
بــا همه اين ايده ها تعجبى ندارد كــه او را هيالرى 
كلينتون فرانســوى لقب مى دهند و اين در حالى 
است كه حال وهواى سياست در سال 2017، براى 
چنين ايده هايى چندان مناســب نيست. كلينتون 
دموكرات هم با چنين ايده هايى در انتخابات آمريكا 
شكست خورد و كمپين مشابه در بريتانيا نيز براى 
ماندن در اتحاديه اروپا در همه پرسى  مغلوب شد. در 
هر دو نمونه، رأى دهندگان به گونه اى به «سيستم» 
رأى منفى دادند. چنين حال و هواى ساختارشكنى، 

بر انتخابات فرانسه نيز سايه انداخت.

يادداشت/ ترجمه

ائتالف سعودى در 
سايه سكوت شك 

برانگيز جامعه 
بين المللى در تجاوز 

خود به يمن انواع 
تسليحات ممنوعه را 

در كشتار غيرنظاميان 
و تخريب زيربناها و 
آثار تاريخى به كار 

گرفت

بــــــــرش

 منابع وابسته به پليس 
اوكراين اعالم كردند، در يكى از مراكز 
آموزشى نظامى در«كى يف» پايتخت 
اوكراين انفجارى صورت گرفت كه به 
تخريب بخشى از ساختمان اين مركز 
منجر شد. پليس اوكراين اعالم كرد، 
در اين حادثه كســى از شــهروندان 
آسيب نديده، اما بخشى از ساختمان 

ائتــالف همپيمانى  عضــو 
ملى در پارلمان عراق تكرار حمالت 
تركيه به برخى مناطق شمال عراق 
را بــه باد انتقاد گرفت و گفت: آنكارا 
درصدد صدور مشكالت داخلى خود 
به خارج اســت. الهبابى با اشــاره به 
تركيه و درگيرى آن با حزب كارگران 
كردســتان (پ.ك.ك) گفت: عراق 

b e y n a l m e l a l @ q u d s o n l i n e . i r

ترامپ اعتراف كرد اهميتى براى قانون اساسى آمريكا قائل نيست     تسنيم:  رئيس جمهور آمريكا در مصاحبه با شبكه خبرى «فاكس نيوز» كه با هدف بحث درباره عملكرد وى در 100 روز نخست آغاز 
رياستش در كاخ سفيد انجام شد، قانون اساسى آمريكا را تقبيح و آن را منسوخ و مربوط به عهد دقيانوس توصيف كرد. «دونالد ترامپ» در مصاحبه اش گفت، قانون اساسى آمريكا يك سيستم بسيار 

غير سنجيده و قديمى است و واقعاً چيز بدى براى كشور به شمار مى آيد.

  چهارشنبه 13 ارديبهشت 1396  6 شعبان  1438 3 مى 2017  سال سى ام  شماره 8389 



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 چهارشنبه 13 ارديبهشت 1396 6 شعبان 1438 3 مى 2017  سال سى ام  شماره 8389 

روزنامـه صبـح ايـران

فعاليت دينى در عرصه بين الملل با سخن گفتن محقق نمى شود   حوزه/ آيت اهللا نورى همدانى از مراجع تقليد در ديدار مسئوالن مركز ارتباطات و بين الملل حوزه هاى علميه گفت: 
«حفظ انقالبى بودن حوزه هاى علميه»، «حفظ انقالبى ماندن نهادهاى گوناگون در كشور»، «ارتباط با حوزه هاى علميه خارج از كشور» از وظايفى است كه بايد به آن توجه گردد. فعاليت دينى در عرصه 

بين الملل با سخن گفتن محقق نمى شود؛ بلكه بايد با عمل وارد اين ميدان شد و تالش كرد.

m a a r e f @ q u d s o n l i n e . i r

 معارف/ مليحه پژمان  يكي از مهم ترين 
نكته ها در تعاليم ديني، كسب مال و روزى 
حالل اســت، نكته اي كه در رهنمودهاي 
حيات بخش همه معصومين(عليهم السالم) 
هم بارها به آن تأكيد شــده است. چنانكه 
در احاديث ارزشمند امام رضا(عليه السالم)

هم در اين مورد آمده كه ايشان مي فرمايند: 
بِر َو َطلَِب الَحَالِل َو ِصلَِه الرَِّحم؛  «َعلَيَك بِالصَّ
برتو باد به صبر كردن و طلب روزي حالل و 
پيوند با خويشاوند». بنابراين اهميت كسب 
روزي حالل و تأثير آن در استحكام اخالق 
دينــي در زندگي روزمره؛ در كالم اين امام 

همام به روشني مشهود است.
براي بررســي زواياي كســب رزق حالل 
در ســيره رضوي و جايگاه آن در زندگي 
گفت و گــو كرده ايــم با اســتاد اخالق و 
خطيب نام آشناي «درس هايي از قرآن» 
حجت االسالم والمسلمين محسن قرائتي 

كه در ادامه مي خوانيد.
 جناب استاد قرائتي! فلسفه كسب 
معارف  در  كه  رزق حالل چيســت 
ديني و رهنمودهاي ائمه هدي و امام 
رضا(عليهم الســالم) به آن توصيه 

موكد شده است؟
يكي از مهم ترين و جــدي ترين تذكرات 
اســالم و معصومين(عليهم 
السالم) كسب رزق و تأمين 
لقمــه حــالل اســت و در 
روايــات هم داريم كه نماز با 
لقمه حرام قبول نمي شــود، 
براي درك بهتر اين مسئله 
خوب اســت بــه روايتي در 
همين زمينه اشاره كنم. امام 
وقتي  السالم)  حسين(عليه 
به كربال آمــد، با اينكه همه 
زمين هاى بيابان لم يزرع بود، 
اما همــه زمين هاي كربال را 
خريد، وقتي علت را پرسيدند 
فرمود: نمي خواهم خون من 
در زمين هــاي مردم ريخته 
شود، نمي خواهم زائران من 
پايشــان را در زمين غصبي 
بگذارنــد. ايشــان در ايــن 
حركت ديني، ما را به يكي از 
اصول تربيتي متذكر شده اند 
كه بى گمان بايد بر مال خود 
كــه از راه حالل به دســت 
آمــده امورتان بگــذرد. امام 
رضا(عليه السالم) هم باغ حميدبن قحطبه 
را خريد تا در آينده كه ايشان در آنجا دفن 
مي شــوند، پول صاحب باغ پرداخته شده 
باشــد و ملك حالل و پاك باشــد. اينجا 
خاطــره اي از امام(ره) بــه ذهنم آمد كه 
آيت اهللا ناصري نماينده مقام معظم رهبري 
در اســتان يزد، زماني تعريف مي كرد كه 
مردم در سالني جمع شده بودند و قرار بود 
امام خميني(ره) بيايد نماز بخواند، امام آمد 
وارد سالن شود، ديد پشت در سالن خيلي 
كفش گذاشته شده است نگاهي به كفش ها 
كرد و برگشــت و فرمــود: بگوييد فرادى 
بخوانند، زيرا اگر مــن بخواهم بيايم نماز 
بخوانم بايد پايم را روي كفش مردم بگذارم، 
من به مال مردم تصرف نمي كنم. گفتند: ما 
كفش ها را كنار مي زنيم، بفرماييد؛ فرمود: 
كفش ها را كنار بزنيد، لنگه كفش ها با هم 
قاطي مي شــود، وقتي برگردند بايد دنبال 
لنگه كفش هايشان بگردند و در اين شرايط 
عمر مردم ضايع مي شود. براستى درك اين 

مسئله خيلي دشوار اســت، اما بايد براي 
كسب لقمه حالل و روزي همين دغدغه 

را داشته باشيم.
 و ثامن الحجج(عليه السالم) رعايت 
چه نكاتي را در مســير كسب روزي 

حالل مهم برشمرده اند؟
از منظــر اين امام مهربان بايد هر لحظه و 
در هر شرايطي از خداي متعال بخواهيم در 
كسب روزي حالل به ما توفيق عنايت كند 
و ايشــان همواره بر اين مسئله به اصحاب 
و ياران خويش هم توصيه مؤكد داشــت. 
در روايتي زيبا محمدبــن ابي نصر از امام 
هشتم(عليه الســالم) درباره كسب روزي 
حالل و شــرايط آن پرســيد كه حضرت 
فرمود: مي داني روزي حالل چيست؟ عرض 
كردم: قربانت تا آنجا كه مي دانم كاســبي 
بي غل و غش را روزي حالل مي شــمارند. 
حضرت فرمود: علي بن حسين(عليه السالم) 
مي فرمود: روزي حــالل قوت برگزيدگان 
الهي است، در دعاي خود بگو بار خدايا، از 

روزي واسعت به من عطا كن.
 برخي ادعا مي كنند در شــرايط 
امروز كســب روزي حالل آن قدرها 

هم ساده نيست، نظر شما چيست؟
ايــن تصور و تلقي غلط از كســب روزي 
حالل همان تفكري اســت كه دشمنان 
دين به اذهان عمومي مردم القا مي كنند 
و ما مي بينيم خيلي از افراد براي كســب 
مال و ثروت دست به مال مردم مي برند. 
طرف سفر زيارتي مي رود، حق كارگرانش 
را ماه هاســت نداده، مال مردم در زندگي 
او مخلوط شــده و در چنين شــرايطي 
هيچ عملي از او پذيرفته نمي شــود. امام 
رضا(عليه السالم) در حديثي مي فرمايند: 
حق كارگر را تا پيش از خشــك شــدن 
عرق تنش به او بدهيد. بنابر اين حديث 
ارزشــمند كسي كه مال مردم در زندگي 
اوست، بويي از كسب روزي حالل نبرده 
و فقط به قول امروزي ها اداي افراد معتقد 
را درمي آورد، در حالي كه تقوا ندارد. امام 
هشتم(عليه الســالم) در پاسخ به افرادي 
كه مدعي هســتند نمي شــود با روزي 

حالل امــور زندگي را گذراند، مي فرمايد: 
كســب روزي حــالل راه دارد اول اينكه 
خداوند روزي انســان ها را بين الطلوعين 
يعني پــس از نماز صبح و پيش از طلوع 
خورشيد تقسيم مي كند و هر كه در اين 
زمان مي خوابد از وســعت روزي محروم 
مي شــود. اين حديث مبنــاي معرفتي 
دارد؛ وقتي كسي پس از نماز صبح براي 
شروع يك روز جديد و كسب و كار بيدار 
مي ماند، نشاط بيشتري دارد و خداوند هم 
به او بركت مي دهد، پس هنگام انجام كار 
روزمره روحيه خوبي دارد و اين مسئله در 
مواجهه او با مردم و خدماتي كه مي دهد 
هم تأثيرگذار اســت. بازگو كــردن اذان 
يكي ديگر از توصيه هاي امام هشتم(عليه 
الســالم) براي كسب روزي حالل است و 
مي فرمايند: هرگاه صداي اذان را مي شنوي 
تو نيز همانند مؤذن اذان بگو. اين هم نكته 
تربيتي دارد و تكرار اذان در حقيقت تأكيد 
بر ياد خدا و ايــن نكته كه در هر لحظه 
متوجه حال بنده خويش اســت  ، دارد. به 
نظرم اگر در همين دو رهنمود خودمان را 
محك بزنيم، متوجه مي شويم كه در دايره 

ارتباط با خدا و دين چه جايگاهي داريم.
 پس با اين حســاب هيچ رابطه اي 
بين گران فروشــي و دريافت ارقام 
نجومي با كســب روزي حالل وجود 

ندارد؛  درست است؟

بله همين طور اســت، اســالم همواره به 
مســئله حفظ حق مردم در كسب روزي 
تأكيد كرده و به افرادي كه فكر مي كنند 
با گران فروشي سود بيشتر كسب مي كنند، 
قاطعانه مي گويم كه از مسير كسب روزي 
حالل منحرف شده اند و در حقيقت آنچه 
به ظلم ازمردم مي گيرند هم اين دنيا و هم 
در آخرت تا ذره آخر محاسبه خواهد شد. 
كالهبرداري كه دستش به مال مردم آلوده 
شده، نبايد انتظار داشته باشد فرزندان او 
در مسير درست زندگي كنند، نبايد منتظر 
عزت و آبرويي كه خدا به مؤمنان حقيقي 
مي دهد باشــد؛ بلكه زندگي اين افراد در 
ظاهر و به چشــم ديگران خوب است، در 
حالي كــه آن روي ســكه را فقط خدا و 
خودشان مي بينند. امام رضا(عليه السالم) 
در اين زمينه مي فرمايد: «خداوند از قيل 
و قال و بر باد دادن مال و خواهش بســيار 
نفرت دارد». اين حديث ارزشمند حضرت 
بــه دو نكته اشــاره دارد نخســت اينكه 
افرادي كه با ســر و صدا و سبقت گرفتن 
از ديگران براي دست درازي به مال مردم 
قصد كسب روزي دارند نفرت دارد و مال 
آن ها را مي گيرد. نكته ديگر اينكه برخي 
افــراد هم فقط درباره كارهاي خود هياهو 
و بزرگنمايــي مي كنند تا پول بيشــتري 
بگيرند؛ در حالي كه حقشان نيست، اين 
افراد همان هايي هستند كه در برابر كاري 
ساده ارقام نجومي دريافت مي كنند. اين 
دريافت هاي نجومي براي كاري كه زحمت 
چنداني نداشته با كسب روزي حالل 
منافات دارد. امام رضا(عليه السالم) 
بــا اينكــه در دوره اي از زندگي 
واليتعهدي  خويــش  پربركت 
را به عهده داشــت، باز هم 
زندگي بهتر از مردم زمانه 
و  نخواست  خودش  براي 
در هر شرايطي همسفره 
فقيــران و غالمــان 

مي شد.

حجت االسالم والمسلمين قرائتى در گفت وگوى اختصاصى با قدس:

دريافت هاي نجومي با كسب روزي حالل همخوانى ندارد

باز هواى درد دل دارد سرم
رقيه توسلى

همه ندانند، شما كه مى دانيد لبخندهايم چه جور ته كشيده اند و بغض هاى غليظ، 
كالفه ام كرده اند و دچار بِالهت شده ام! مى دانيد سرزندگى را گم كرده ام و هرچه 

مى گريزم، جز لشكِر غم، اَمانى و آشنايى نمى بينم!
همه ندانند، شــما كه از ارتعاش كالمم باخبريد. شــما كه سالم تان مى دهم و از 
ُقلدرى و ُزمختى دردها، هربار به سنگ صبورى تان پناه مى آورم. شما كه فرمانرواى 

قلب من هستيد. شما كه هرگز سائل تان را بى رأفت رها نمى كنيد.
آقاجان! باز ُخّرم نيستم. باز هواى درد دل دارد سرم و حيران زيارتم. باز غريبه اى 
شــده ام كه از دنيا مرخص است. باز ناجى مى خواهم و نوشدارويى كه مى دانم جز 

عرض ارادت نيست.
همه ندانند شــما كه خوب مى دانيد من پرنده ام. و بى بــال و پِر كبوترانه ام، ِدق 
مى كنم. بى شــما كه مادام اضطراب چشــم هايم را مى خوانيد و شفا مى بخشيد. 
بى شما و مهربانى و نورتان كه عمرى است ظلماتم. و بى شما كه احوال درهم و 

نابسامان مرا طبابت مى كنيد.
امــام رضاجان! اين بار هم منم كه درب كوى تان را مى كوبم... آمده ام دور ضريح 
تان بگردم و با اشك از رجزخوانى غصه ها و غم هاى داغ، مويه كنم. آمده ام دوباره 
اسرارم را پيش رسول محبوب خدا برمال كنم و اگر بشود باز شما را شفيع بگيرم 

و جان دوباره تمنا كنم.
اى ميهمان نوازترين! همه هم كه ندانند، شما كه از ُزلف پريشان زائرتان باخبريد... 
از گره هاى كور... از فرچه اى كه بايد بيندازد به سرتاپاى اميدش... شما كه مى دانيد 
چه جور دست خالى و روزگار درب و داغان را مى شود در مشهدتان، آباد كرد... در 

َدم، اوج گرفت... جال يافت... و از تمام پيله هاى ُحزن، آزاد شد...

در همايش «حكمت مطهر» عنوان شد
شهيد مطهرى متفكر دوران تأسيس و شكل گيرى نظام

زبان  فرهنگستان  رئيس  مهر: 
و ادب فارســى گفت: اســتاد 
مطهرى وجــود پربركتى براى 
عالم انسانى و جمهورى اسالمى 
ايران بوده و هست. وجود ايشان 
مانند چهره جوشانى است كه 
حكمت و معرفت آن هيچ وقت 
قطع نمى شــود. امروز هم فكر 
شــهيد مطهرى هنوز در ميان 

ما باقى است.
غالمعلى حداد عادل در همايش «حكمت مطهر» ادامه داد: شهيد مطهرى دين را 
وحى خداوند حكيم مى دانست، بنابراين از نظر وى هيچ حكمى از احكام اسالمى 
وجود ندارد كه وجه عقالنى نداشته باشد. به عبارت ديگر به باور ايشان هيچ حكمى 
بدون حكمت نيست. اين نوع نگاه شهيد مطهرى نگاه قرآنى و اسالمى است و در 

تمام دوران فكرى شهيد مطهرى هم حضور داشت.
وى اظهار داشت: بزرگ ترين ميراث شهيد مطهرى شيوه نگاه ايشان به دين است 
و امروز بيش از هر زمان ديگرى بايد از وجه عقالنى دين دفاع كنيم. اگر ما از اين 
گوهر عقالنى دين غفلت كنيم، سرنوشتى جز غلتيدن در سكوالريسم نخواهيم 
داشــت. عماد افروغ نويسنده و پژوهشــگر نيز در اين نشست گفت: به باور من 
برخالف خيلى از برداشت ها، شهيد مطهرى متفكر دوران تأسيس و شكل گيرى 
نظام و دوره مربوط به پس از انقالب است. اين در حالى است كه بيشتر به ايشان 
و شخصيتشــان در زمان انقالب توجه مى شود و من بسيار متأسفم كه به جايگاه 
ايشان توجهى نمى شود. وى افزود: آينده انقالب اسالمى سند است و بايد درباره آن 
بحث و گفت و گو شود. من نمى دانم، آيا فلسفه ما ضد عمل شده يا ما برداشت هاى 
غلط از قرآن داشــته ايم. چرا رهبر معظم انقالب هر سال در شعارهايشان موضوع 

اقدام و عمل را مى آورند، ولى به آن توجهى نمى شود و ما عمل نمى بينيم؟ 
افروغ ادامه داد: در خميرمايه سندى كه عمل نيست عملياتى شدن محال است. 
در چنين شــرايطى ما دانشگاهى درست مى كنيم كه ربطى به جامعه و نيازهاى 
ما ندارد. شهيد مطهرى يك ديالكتيسين است و نگاه منظومه اى دارد. آيا شهيد 
مطهرى يك فيلســوف نظرى بود و از يك قالب اســتفاده مى كرد؟ خير. او براى 
خودش يك قالب تعريف نكرده و وارد همه حوزه ها شده و براى همين هم كتابى 
مانند «داستان راستان» را مى نويسد. ما امروزه نگرش منظومه اى را قربانى تقسيم 
بندى كردن مى كنيم. به خاطر همين هم به نظر من بايد بيش از هر چيزى روح 

انديشه شهيد مطهرى را بشناسيم.

علماى ديگر مذاهب از دعاهاى صحيفه سجاديه بهره مى برند
حوزه: آيت اهللا سيد ابوالحسن مهدوى عضو خبرگان رهبرى گفت: بعضى مواقع 

حتــى علماى ديگــر مذاهب 
و اديــان كه اعتقــادى هم به 
ندارند،  اهل بيت(عليهم السالم) 
ســجاديه  صحيفه  دعاهاى  از 

استفاده مى كنند.
يكى از گرانسنگ ترين منابعى 
كه از امــام زين العابدين(عليه 
السالم) براى مؤمنان و شيعيان 
به يادگار مانده، صحيفه سجاديه 

است.
به دليل شــرايط خفقان دوران امام سجاد(عليه الســالم)، بيشترين معارفى كه 
از امام چهارم به ما رســيده، به زبان دعاســت، بخصوص گنجينه بزرگ صحيفه 
ســجاديه؛ بعضى مواقع حتى علماى ديگر مذاهب و اديــان كه اعتقادى هم به 

اهل بيت(عليهم السالم) ندارند، از دعاهاى صحيفه سجاديه استفاده مى كنند.
يكى از كارهاى خوب امام سجاد(عليه السالم) در طول35سالى كه پس از حضرت 
سيدالشهدا(عليه السالم) در قيد حيات بودند، اين بود كه با گريه زياد، جريان كربال 

را همين طور در ذهن ها حفظ كردند.
در طول قرن ها هميشــه دشمنان مى خواستند اسالم و تشيع را از بين ببرند و با 
ايجاد شبهات، جوان ها را از دين دور كنند، اما همين  كه ماه هاى محرم و صفر فرا 
مى رسد و مجالس سوگوارى امام حسين(عليه السالم) برپا مى شود، نسل جوان همه 

در مقابل هجمه ها بيمه مى شوند.

استاد مطهرى؛ پهلوان درك 
بهنگام انحراف هاى دينى 

فارس: حجت االسالم والمسلمين رضا غالمى 
رئيس مركز پژوهش هاى علوم انسانى اسالمى 
طى يادداشتى نوشــت: امروز انديشه شهيد 
مطهــرى به خاطر مختصات بنيادى آن، يك 
دســتگاه فكرى براى محك و ارزيابى خلوص 
انديشــه هايى اســت كه به دين نسبت داده 

مى شود. 
در واقع، فهم عميق افكار شهيد مطهرى اين 
فرصت را به ما مى دهد تا از روش شناسى الزم 
براى نسبت سنجى افكار نوظهور با گوهر و مغز 

اسالم برخوردار گرديم.
اســتاد مطهرى را بايد پهلوان درك بهنگام و 
ژرف انحراف هاى دينى اعم از درون زا و بُرون زا 
توصيف كرد كه با گذشت چهار دهه از فقدان 
غم انگيز او، همچنان انديشــه هاى ايشــان، 
مهم تريــن مانع براى گســترش انحراف هاى 
فكــرى در جامعــه اســالمى ما محســوب 
مى شود. بايد توجه كرد، اگر بخواهيم شئون 
فكرى متنوع آيت اهللا مطهرى را طبقه بندى 
نماييم، شأن اصلى او مقابله شجاعانه با التقاط 
و انحراف اســت كه سرانجام در همين مسير 
توســط گروهك ضاله فرقان ناجوانمردانه به 

شهادت رسيد.
آنچه امروز به عنوان تداوم راه استاد مطهرى 
ضرورى مى نمايد، ترويج دستگاه فكرى شهيد 
مطهرى، اهتمام به تقويت بنيه فكرى جوانان بر 
اساس اين دستگاه و حساسيت ورزى مضاعف 
نسبت به حركت هاى التقاطى و توهم آميزى 
است كه امروز امكان ظهور گروهك هاى شبيه 
گروهك ضاله فرقان را دور از ذهن نكرده است. 

اهداى گل از سوى سازمان 
شيعى «حسين كيست؟» 

به شهروندان آمريكايى

فرهنگ رضوي: در ســالروز ميالد حضرت 
سيدالشــهدا، امام حســين (عليه الســالم)، 
اعضاى سازمان شيعى «حسين كيست؟» در 
ايالت ميشــيگان، با اهداى گل به شهروندان 
آمريكايــى، در راســتاى ترويــج فرهنگ و 

آموزه هاى حسينى قدم برداشتند.
شعبه ايالت ميشيگان سازمان شيعى «حسين 
كيست؟» در سالروز ميالد امام حسين(عليه 
الســالم) با حضور در كليســاى «اوانجليكال 
ترينيتــى لوترن» در شــهر «ان آربر» ايالت 
ميشيگان، به مسيحيان حاضر در اين كليسا 

گل ُرز اهدا كردند.
حضور شيعيان در اين كليسا، فرصتى را فراهم 
آورد تا يكى از اعضاى داوطلب سازمان شيعى 
«حسين كيست؟» ضمن سخنرانى كوتاهى، 
به معرفى حضــرت اباعبداهللا(عليه الســالم) 
بپردازد و در پايان شيعيان و مسيحيان حاضر 
در كليسا، با يكديگر گفت و گوهاى سازنده اى 
داشته و با فرهنگ و آموزه هاى دينى يكديگر 

بيشتر آشنا شوند.

خرج وام برخالف قرارداد 
با بانك چه حكمى دارد؟ 

نشراحكام: كســى كه از بانك وامى با يك 
عنوانى گرفته، اما آن را هزينه خريد ماشــين 

كرده، حكم خريد اين ماشين چيست؟ 
آيت اهللا خامنه اى: اگر وام را در غير موردي 
كه با بانك قرارداد بسته هزينه كرده باشد حكم 
غصــب را دارد و بايــد در اولين فرصت وام را 

تسويه كند.
آيت اهللا مكارم شــيرازى: صرف مبلغ وام 
برخالف آنچه در قرارداد بر آن توافق شده جايز 
نيست و چنانچه تخلف شود وام مذكور صحيح 
نيســت و مبلغ اضافه كه مي پردازد حكم ربا 
دارد. اما چنانچه خــالف قرارداد عمل نموده 

جدا توبه نمايد، ولى فعالً وظيفه اى ندارد.
آيت اهللا فاضل لنكرانى: وام بايد در همان 
موردى كه براى آن وام گرفته شده استفاده 
شود و مصرف كردن وام در مورد ديگر حرام 
اســت، اگر وام طبق قانون شرعى از بانك، 
براى خريد ماشــين گرفته شود و با رعايت 
قانون شرعى، ماشــين خريده است حالل 
اســت و اشكال ندارد، اما اگر وام براى خريد 
ماشين نبوده و با آن ماشين خريده است در 
صورتى كه بانك راضى باشد معامله صحيح 
است و اســتفاده از ماشين هم حالل است، 
ليكن سودى كه به بانك مى دهد، ربا و حرام 

است.

تجليل

دارالشفا

خبر

امام هشتم(عليه السالم) 
در پاسخ به افرادي 
كه مدعي هستند 
نمي شود با روزي 
حالل امور زندگي را 
گذراند، مي فرمايد: 
كسب روزي حالل 
راه دارد خداوند 
روزي انسان ها را 
بين الطلوعين يعني 
پس از نماز صبح 
و پيش از طلوع 
خورشيد تقسيم 
مي كند و هر كه در 
اين زمان مي خوابد از 
وسعت روزي محروم 
مي شود

بــــــــرش

 چرا امام خمينى(ره) مسئوالن را به قرائت مناجات شعبانيه توصيه كرد؟

توصيه امام(ره) براى رهايى از دام ليبراليسم

رهنمود

 معارف / طيبه مروت   «مناجات شعبانيه 
از بزرگ ترين مناجات ها و از عظيم ترين معارف 
الهى و از بزرگ ترين امورى است كه آن هايى 
كه اهلش هســتند مى توانند تا حدود ادراك 

خودشان استفاده كنند». 
اين جمالت معروف امام خمينى(ره) اســت 
كه در 29 اســفند 1369در جمع مسئوالن 
كشورى چون رئيس جمهور، رئيس مجلس، 
نخست وزير، دادستان كل كشور، رئيس ديوان 

عالى كشــور و دادســتان كل انقالب مطرح 
كردنــد. در بيانات امام خمينــى(ره) درباره 
مناجات شــعبانيه و جمعى كه اين سخنان 
مطرح شده بايد تأمل كرد. امام راحل مناجات 
شــعبانيه را بيانگر مسائل عرفانى مى داند كه 

نتيجه آن ايمان است. 
نگاه عرفانى امام(ره) به مناجات شعبانيه زمانى 
جذابيت بيشترى مى يابد كه همگان او را در 
قامــت يك فقيه و فيلســوف مى ديدند. امام 

خمينى(ره)  با وجود اين جايگاه علمى در فقه 
و فلسفه، نگاه تخصصى به حوزه عرفان اسالمى 
داشته و مناجات شعبانيه را بستر ساز انس با 

پروردگار عنوان مى كند.
امام خمينى(ره) عبارت «إِلَِهى َهْب لِى َكَماَل 
االنِْقَطــاِع إِلَْيَك» را روح معنويت اســالمى 
دانسته كه در عرفان عملى از آن به عنوان سير 
و سلوك الى اهللا- بريدن از غير خدا و به سوى 
خدا رفتن - ياد مى شود. به باور امام راحل براى 
دست يافتن به اين مرحله از عرفان كه انقطاع 
به سوى خداست، بايد معارف الهى كسب شود 
و انســان مؤمن به اين مقام نمى رسد مگر با 

تلقينات و تكرار و رياضت. 
ســؤالى كه از بررســى نگاه امام(ره) به ذهن 
مى آيد اين اســت كــه امام خمينــى(ره) با 
توجه به ســلوك اجتماعى و انديشه سياسى 
تأثيرگذار بر جامعه خــود، چگونه از رياضت 

سخن مى گويد؟
در كتب به جا مانده از امام خمينى(ره) مانند 
چهل حديــث، آداب الصلوه به موضوع تكرار 
آداب دينى و رياضت اشــاره شده كه موجب 
مى شــود معارفى را كه انســان فرا گرفته به 

قلبش برسد و به آن ها ايمان پيدا كند. 
مجموعه تفســيرهايى كه امــام(ره) درباره 
مناجات شعبانيه دارند، به يافتن مسير صحيح 

در زندگــى ختم مى شــود، بنابراين آنچه از 
عرفان مدنظر امام به دست ما مى رسد مانند 
فقه و فلســفه برگرفته از سنت و قرآن است. 
شريعت محورى ويژگى عرفانى است كه امام 
خمينى(ره) بــه مخاطب توصيه مى كنند. به 
عالوه امام راحل مانند برخى مدعيان عرفان، 
شخص را به گوشه نشينى دعوت نمى كنند، از 
نظر ايشان انسان عارف يك شخص اجتماعى 
و حاضر در امور جارى جامعه است. براساس 
اين ديدگاه، امام مربى جامعه اى مى شوند كه 

هوشيارى ويژگى آن است. 
به عبارت ديگر عرفان امام، عرفانى است كه به 
تمدن سازى ختم مى شود، تمدنى كه انسان 
در آن براى رسيدن به مقام انسان كامل گام 
برمى دارد. اما چرا امام اين توصيه تاريخى خود 
را در جمع مديران ارشــد نظام بيان مى كند، 
به همين نگاه ايشــان به عرفان و اجتماع باز 
مى گردد. امام با توصيه به قرائت اين مناجات 
عرفانــى به مخاطب ياد آور مى شــود كه در 
هر مقام و جايگاه سياســى كه باشند نبايد از 
حركــت در جاده كمال غافل بمانند، زيرا اگر 
در مســيرى غير از الگوپذيرى از انسان كامل 
گامى برداشته شود، حكومت و جامعه از مسير 
دينى خارج و به ســمت ليبراليســم حركت 

خواهد كرد.

خبر

احكام

حتــى علماى ديگــر مذاهب 
و اديــان كه اعتقــادى هم به 
ندارند،  اهل بيت(عليهم السالم) 
ســجاديه  صحيفه  دعاهاى  از 

يكى از گرانسنگ ترين منابعى 
كه از امــام زين العابدين(عليه 
السالم) براى مؤمنان و شيعيان 
به يادگار مانده، صحيفه سجاديه 

زبان  فرهنگستان  رئيس 
و ادب فارســى گفت: اســتاد 
مطهرى وجــود پربركتى براى 
عالم انسانى و جمهورى اسالمى 
ايران بوده و هست. وجود ايشان 
مانند چهره جوشانى است كه 
حكمت و معرفت آن هيچ وقت 
قطع نمى شــود. امروز هم فكر 
شــهيد مطهرى هنوز در ميان 

فرهنگ رضوي: در ســالروز ميالد حضرت 

مخاطبان ارجمند مى توانند نظرات و پيشنهادهاى خود  نسبت 
به محتواى صفحه و همچنين پرسش هاى دينى خود را

 به شماره سامانه 903270003 ارسال كنند.

معارف

و ما مي بينيم خيلي از افراد براي كســب 
مال و ثروت دست به مال مردم مي برند. 
طرف سفر زيارتي مي رود، حق كارگرانش 
را ماه هاســت نداده، مال مردم در زندگي 
او مخلوط شــده و در چنين شــرايطي 
هيچ عملي از او پذيرفته نمي شــود. امام 
رضا(عليه السالم) در حديثي مي فرمايند: 
حق كارگر را تا پيش از خشــك شــدن 
عرق تنش به او بدهيد. بنابر اين حديث 
ارزشــمند كسي كه مال مردم در زندگي 
اوست، بويي از كسب روزي حالل نبرده 
و فقط به قول امروزي ها اداي افراد معتقد 
را درمي آورد، در حالي كه تقوا ندارد. امام 
هشتم(عليه الســالم) در پاسخ به افرادي 
كه مدعي هســتند نمي شــود با روزي 

افراد همان هايي هستند كه در برابر كاري ندارد؛  درست است؟
ساده ارقام نجومي دريافت مي كنند. اين 
دريافت هاي نجومي براي كاري كه زحمت 
چنداني نداشته با كسب روزي حالل 
منافات دارد. امام رضا(عليه السالم) 
بــا اينكــه در دوره اي از زندگي 
واليتعهدي  خويــش  پربركت 
را به عهده داشــت، باز هم 
زندگي بهتر از مردم زمانه 
و  نخواست  خودش  براي 
در هر شرايطي همسفره 
فقيــران و غالمــان 

مي شد.

همزمان با روز گراميداشت مقام معلم  شاگردان آيت اهللا جوادى آملى از 
استاد خود قدردانى و تجليل كردند.
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

واردات بنزين به ايران قطع شد   خانه ملت: سخنگوى كميسيون انرژى مجلس، با بيان اينكه بنزين پااليشگاه ستاره خليج فارس از ميعانات گازى توليد مى شود، گفت: با افتتاح اين پااليشگاه واردات بنزين 
قطع شده و واردات بنزين به كشور صورت نمى گيرد. اسداهللا قره خانى افزود: اگر مجموع بنزين توليدى در پااليشگاه ستاره خليج فارس با بنزين توليدى در پااليشگاه الوان كه حدود 4 ميليون ليتر بوده محاسبه 

شود، بيش از 16 ميليون ليتر بنزين توليدى ايران در ماه هاى اخير مى شود و امروز مى توان مدعى شد كه در توليد بنزين منطبق با نيازهاى روز داخلى خودكفا شده ايم.

رئيس مركز آمار ايران:
اطالعات مردم در آمار محرمانه است

مهر: رئيس مركز آمار ايران اطالعات 
مردم در سرشمارى ها را 100 درصد 
محرمانه دانست و گفت: هيچ كس 
در هر سطحى اجازه دستكارى آمار 
را ندارد و اگر اين كار را صورت دهد، 

جرم محسوب مى شود.
خصــوص  در  پارســا  اميدعلــى 
دســتكارى در آمــار تصريح كرد: 

دستكارى در آمار كه در معرض قضاوت مردم قرار دارد، گناه كبيره است، ضمن 
اينكه ما بعد از انتخابات رياست جمهورى، در شوراى عالى آمار در خصوص ارائه 
آمار از سوى دستگاه هايى همچون مركز آمار و بانك مركزى، كار را تعيين تكليف 
خواهيم كرد. پارسا خاطرنشان كرد: شائبه دستكارى آمارى در هيچ سطحى مجاز 

نيست و هر كس اين كار را صورت دهد، جرم تلقى مى شود.
وى فشار بازار كار را بين سنين 30 تا 34 سال عنوان و تصريح كرد: كسانى كه 
34 سال قبل متولد شــده اند و امروز به اينجا رسيده اند، اكنون فشار زيادى به 

بازار كار واردمى كنند.
همچنين زاهديان، معاون مركز آمار ايران نيز گفت: جمعيت غيرفعال شــامل 
محصالن، بازنشســتگان و زنان غيرشاغل هستند، در اين ميان جمعيت شاغل 
در ســال 95 معادل 22 ميليون و 588 هــزار نفر و جمعيت بيكار 3 ميليون و 
200 هزار نفر بوده كه نرخ بيكارى از تقسيم جمعيت بيكار به جمعيت فعال به 

دست مى آيد.
وى افزود: نرخ بيكارى در ســال 89 معادل 13/5 درصد بوده است، وقتى مركز 
آمار اين نرخ را اعالم كرد هم كسى با اين مركز كارى نداشت، اما به مرور كاهش 
يافت و در سال 92 به 10/4 درصد رسيده است و اكنون هم در سال 95 به 12/4 

درصد رسيده است.

گوشى هاى موبايل كارت بانكى شدند 
ايسنا: با فناورى جديد بانك مركزى 
كارت هاى بانكى شبيه سازى شده و 
مشتريان  نشــانه گذارى،  طريق  از 
بانكى مى توانند به جاى استفاده از 
عابربانك ها و ساير كارت هاى بانكى 
از ابزارهايى مانند موبايل و يا ساعت 

براى پرداخت ها استفاده كنند.
براساس توضيحات حكيمى مديركل 

فناورى اطالعات بانك مركزى با توجه به سيستمى كه طراحى شده وقتى صاحب 
كارت هاى بانكى براى خريد به فروشگاه ها و يا خودپردازها مراجعه مى كنند، ديگر 
نيازى نيســت از كارت بانكى براى انجام عمليات بانكى استفاده كند. فرآيند به 
اين صورت است كه متقاضى برنامه و اپليكيشن مربوط را در گوشى موبايل خود 
نصب و از اين نرم افزار براى خريد استفاده مى كند، به طورى كه وقتى كارت بانكى 
را در اين نرم افزار تعريف مى كند، آنگاه توســط بانك مربوط رمزگذارى و شماره 
كارت وى شبيه سازى مى شود؛ بنابراين هنگامى كه براى پرداخت به دستگاه هاى 
پز مراجعه مى كند با فعال شدن اين نرم افزار گوشى موبايل را به دستگاه نزديك 
كرده و از طريق نشانه گذارى كه كرده پرداخت در پايانه فروش انجام خواهد شد 
و ديگر نيازى به اســتفاده از كارت نيست، از سويى ديگر در مورد دستگاه هاى 

خودپرداز نيز همين اتفاق رخ مى دهد.
براســاس اين گزارش در ابتدا سقف قابل پرداخت با نرم افزار نشانه گذارى 200 
هزار تومان اســت كه تا 6 ماه آينده اين سقف تا 50 ميليون تومان يعنى ميزان 

خريدهاى روزانه كارت هاى بانكى افزايش خواهد يافت.

صدور مجوز فعاليت 30برند معروف پوشاك
صداوسيما: رئيس اتحاديه پوشاك از صدور مجوز فعاليت براى صاحبان 30 برند 

معروف پوشاك در كشور خبر داد.
ابوالقاسم شيرازى افزود: بر اساس دستورعمل صادر شده براى فعاليت برندهاى 
معروف پوشاك، اين بخش بايد به اندازه  20 درصد از ارزش ريالى فعاليت خود را 
در ايران، اقدام به توليد پوشاك كند كه با انجام اين روند امكان ادامه فروش كاال را 
در بازار كشور خواهند داشت. وى با اشاره به تشكيل كارگروه ويژه پيگيرى اجرايى 
شدن اين دستورعمل گفت: با بستر سازى هاى انجام شده بزودى توليد پوشاك 

برند خارجى در داخل كشور انجام خواهد شد.

شاخص كل بورس 80 هزار واحدى شد
فارس: شاخص كل قيمت و بازده 
نقدى بورس تهران با عبور از سطح 
روانى 80 واحدى براى هفتمين بار 
متوالى طى چهار سال اخير وارد اين 

كانال شد.
شاخص كل بورس طى هفت مرحله 
متوالى در چهار سال اخير در كنار 
كاهش نرخ تورم و نرخ سود بانكى و 

همچنين خبرهاى پيش و پسا برجامى توانسته كانال 80 هزار واحدى را تجربه 
كند.

پرداخت همه خسارت كشاورزان
فارس: صندوق بيمه محصوالت كشاورزى تمام خسارت هاى باغداران مركبات 
شمال ناشى از سرمازدگى و سيل خوزستان را به رقم 500 ميليارد تومان يك جا 
پرداخت كرد. حســن نژاد قائم مقام صندوق بيمه محصوالت كشاورزى گفت: 
براساس تبصره 13 قانون بودجه 1395 مبلغ 13 هزارو 500 ميليارد ريال (1350 
ميليارد تومان) اعتبار به انضمام مبلغ 900 ميليارد ريال (90 ميليارد تومان) از 
جدول ســاير توسط دولت به عنوان حق سهم بيمه به صندوق بيمه كشاورزى 

اختصاص يافته بود كه در مجموع مبلغ 14 هزار و 400 ميليارد ريال مى شد.

ميز خـــبر

 اقتصاد  چند روز قبل مديرعامل سازمان 
صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى در 
اظهاراتى صريح اعالم كرد كه تاكنون هفت 
طرح از مجموع 160 طرح سرمايه گذارى 
خارجى منعقد شده در شهرك ها و نواحى 

صنعتى كشور عملياتى شده است.
به گزارش صدا و سيما، به گفته على يزدانى 
ارزش 160 طرح كه بخشى از آن قرار است 
در شــهرك ها و نواحى صنعتى اجرا شود؛ 
هشت ميليارد دالر برآورد مى شود.وى البته 
اين راهم گفت كه اين 160 طرح سرمايه 

گذارى خارجى در مرحله اجرا قرار دارد.
اين اظهارات در حالى است كه طى چهار 
ســال از فعاليت دولت قرار بود كه پس از 
برجام گشــايش هاى محسوسى در بخش 
توليد وصنعت كشــور كه با ركود تاريخى 
همراه بودند صورت گيرد اما آمارهايى كه 
خود مسئوالن بخش صنعت اعالم مى كنند 
گوياى وجود مسايل الينحل بر سر راه اين 

سرمايه گذارى هاى خارجى است.
كارشناســان اقتصادى هم معتقدند، ارائه 
آمار كلــى از قراردادهــا دردى از بخش 
توليد وصنعت كشــور كه با ركود تاريخى 
مواجهند، دوا نخواهد كرد و ارائه عملكرد 
شفاف از عملياتى شدن طرح هاى توليدى 

وصنعتى و قراردادها بايد مالك كار باشد.

 اهميت آمار طرح هاى عملياتى
يكى از كارشناسان اقتصادى درباره اينكه  
چرا تاكنون هفت طــرح از مجموع 160 
طرح سرمايه گذارى خارجى منعقد شده 
در شــهرك ها و نواحى صنعتى كشــور 
عملياتى شده است؟ به خبرنگار ما گفت: 
معموالً در اين خصوص ارائه آمار طرح هاى 
برنامه ريزى شده مهم نيست بلكه تعداد 
طرح هايى كه جذب سرمايه كرده و فعال 

شده اند اهميت دارد.
كاظم دوست حســينى با بيان اين كه ما 
با توجه بــه ظرفيت هاى داخلى مى توانيم 
بســيارى از كاالها و توليدات را در داخل 
كشــور ولى با جذب سرمايه هاى خارجى 
انجام دهيم، تصريح كرد: آمار فعال شدن 
هفت طرح ســرمايه گــذارى خارجى در 

حوزه صنعت بسيار كم است.
وى با اشــاره به اين كه مــا باالتر از عدد 
160هم مى توانيم طرح ســرمايه گذارى 
خارجى منعقد كنيم اظهارداشت: از سويى 
در بحث جذب ســرمايه گذارى خارجى 
حوزه توليد وصنعت تنها تعداد مهم نيست 
بلكه مبالغ طرح ها هم اهميت بسزايى دارد 
كه با توجه به برآوردها از آمار اشــتغال در 

كشور اين ارقام بايد قابل توجه باشد.
اين عضو ســابق اتــاق بازرگانى تهران در 
ادامه خاطرنشــان كرد: به عنــوان مثال 
در گذشــته براى ايجاد يك شغل نياز به 
50ميليون تومان سرمايه گذارى خارجى 
بود كــه اكنون اين رقم بــه 100ميليون 
تومان رســيده كه ممكن است با توجه به 
صنايع مادر و يا صنايع سنگين اين ارقام 

افزايش هم بيابد.
وى افزود: به همين علت وقتى ســخن از 
سرمايه گذارى خارجى به ميان مى آيد بايد 
رقم دقيق دالرى جذب طرح هاى عملياتى 

نيز اعالم شود نه پيش بينى ها.

 بايد قيد جذب
 سرمايه خارجى را زد 

وى با اشاره به ريسك هاى مختلف سرمايه 
گذارى در كشــور و بيــان اين كه ما بايد 
مانند ديگر كشورها چندان به دنبال جذب 
سرمايه هاى خارجى نباشيم، گفت: بالعكس 

ما بايد جريان معكوس ســرمايه گذارى را 
ايجاد كنيم به اين معنى كه سرمايه ايرانيان 
خارج كشــور را كه عمده اين ســرمايه ها 
نيــز از ايران بيرون رفته به داخل كشــور 

بازگردانيم.
دوســت حســينى با تأكيد بــر تدوين 
سياست هاى تشــويقى براى بازگشت اين 
ســرمايه ها در خصوص علت شكســت 
طرح هاى ســرمايه گــذارى خارجى طى 
سال هاى اخير، اظهارداشت: يك بحث در 
اين زمينه مسائل اجرايى است به گونه اى 
كه نبايد پشت ميز نشست وچهار نامه زد 
ويا هر چند روز همايش وكنفرانس برگزار 
كــرد كه اين موارد به تنهايى هيچ كمكى 
به موضــوع نمى كنــد. وى تصريح كرد: 
اين جذب ســرمايه هاى خارجى مستلزم 
همكارى و همت چند دســتگاه وسازمان 
است، اما متأسفانه بعضاً در دولت افرادى 
وجود دارند كه ژنرال هستند در حالى كه 
ما در اين بخش سرباز نياز داريم كه تعداد 

اين سربازان بسيار اندك است.
اين كارشــناس اقتصادى خاطرنشان كرد: 
نكته بعد توجيه اقتصادى وتوجيه ســود و 
ريسك ســرمايه گذارى است كه سازمان 
سرمايه گذارى و كمك هاى اقتصادى بايد 
تضمين دولتى بدهد تا ريســك سرمايه 

گذارى خارجى به عدد صفر برسد كه مانند 
برخى كشورها اين ضمانت ها داده نمى شود.

 ضرورت تضمين بانك مركزى
وى با بيان اين كــه چنين تضمين هايى 
بايد از سوى بانك مركزى و وزارت اقتصاد 
ارائه شــود، گفت: نكته سوم نيز اين است 
كه سرمايه گذار خارجى مطمئن شود كه 
توليد وفعاليت اقتصادى آن بخصوص در 
بخش توليد وصنعت سودآورى داشته باشد 
كه هم اكنون چنين مسئله اى وجود ندارد.

وى ادامه داد: البتــه نكته چهارم نيز اين 
اســت كه ما يك اســتراتژى كلى درباره 
جذب ســرمايه هاى خارجى داشته باشيم 

كه تاكنون نداشتيم. 
دوست حســينى افزود: تفكرى كه اكنون 
وجود دارد اين اســت كه مــا در جاهايى 
ســرمايه گذارى خارجى را مى خواهيم اما 
مديريت خارجى را نمى خواهيم، بخصوص 

در طرح هايى كه حالت مشاركتى دارد.
 وى خاطرنشــان كــرد: به عنــوان مثال 
ســرمايه گذار خارجى كــه مى خواهد در 
پتروشيمى يا ايران خودرو با 20تا 30هزار 
نيرو سرمايه گذارى كند بايد بتواند در اين 
مجموعه ها تغييرات مديريتى اعمال كند 
كه نتوانستن اين امر نشان خواهد داد كه 

روش هاى ما در جذب سرمايه هاى خارجى 
با اصل واســتراتژى كلى سرمايه گذارى 

خارجى در تضاد است.

 وعده هايى كه عملى نشد 
عضو كميســيون صنايع ومعادن مجلس 
هم  با بيان اين كه توجه به سرمايه گذارى 
خارجى امر مطلوبى اســت امــا توجه به 
سرمايه گذارى داخلى بحثى مهم تر است 
كه بايد آن را مــورد توجه جدى قرار داد، 
تصريح كرد: اصوالً  ســرمايه گذار خارجى 
نيامده تا اينجــا پولش را مفت خرج كند 

بلكه به دنبال سودآورى خود است.
نــادر قاضى پور در پاســخ به دليل ضعف 
طرح هــاى ســرمايه گــذارى خارجى در 
بخش توليد وصنعت تصريح كرد: سرمايه 
گذار خارجى به دنبال اين است كه پولش 
را بــه دالر وارد ايران كند وبا ســود باالتر 
به كشــورش ببرد چرا كه سود توليد كاال 
و محصوالت در برخى از اين كشــورها 2تا 
3درصد است اما در ايران به 30تا 40درصد 
هم مى رسد. وى ادامه داد: در نتيجه سرمايه 
گذار خارجى بيشتر براى سودآورى به ايران 
مى آيد كه هنوز بسترهاى آن فراهم نيست.
 وى دربــاره علــل ديگر اجرا نشــدن اين 

گذارى  ســرمايه  طرح هاى 
خارجــى وبــا اشــاره بــه 
وعده هــاى دولــت در اين 
افــزود: گفته هاى  خصوص 
آقايانى كه مى گويند «برجام 
تمام شــده ونقل وانتقاالت 
پول آســان شــده» به هيچ 
عنــوان صحت نــدارد چرا 
كه قراردادها منعقد شــده 
خارجى  گذاران  سرمايه  اما 
نمى توانند پــول خود را به 
كشــور بياورند تا آن را در 
بخش هاى مختلف اقتصادى، 
توليد ويا صنعتى و... به كار 

گرفته و سود كسب كنند.
قاضى پور تصريح كرد: البته 
اين موضوع نيز برمى گردد 
به اين كــه دولت مى گويد 

مشكالت اقتصادى را حل كردم وتحريم ها 
يك شبه برداشــته مى شود ويا مشكالت 
فاينانــس حل مى شــود در حالى كه اين 

مشكالت حل نشده است.
وى رفع اين مشــكالت را زمان بر دانست 
و افزود: در مدت چهار ســال مردم ايران 
منتظر اجــراى اين وعده ها ويا ســرمايه 
گذارى ها بودند كه اين مســئله نشــان 
مى دهد حرف هاى دولت در اين خصوص 

عملياتى نشده است.

معاون وزير صنعت مى گويد از 160 طرح سرمايه گذارى تنها 7 طرح عملياتى شده است

خط توليد انبوه دناپِالس و سرمايه گذارى خارجى  پس از برجام نصف شد
پژو2008 افتتاح شد 

تســنيم:توليد انبوه دو خودرو دناپِالس و 
پژو2008 شــركت ايكاپ بــا حضور رئيس 

جمهور در ايران خودرو آغاز شد. 
محصول دناپِالس مدل جديدى از خودروى 
ملى دنا اســت كه در مركز تحقيقات ايران 
خــودرو از جنبه هاى كيفــى و تجهيزات و 
ظاهرى ارتقا يافته اســت. پــژو2008 نيز 
نخستين محصول «ايكاپ»، شركت مشترك 
ايران خودرو و پژو فرانسه است كه در ايران 

توليد مى شود.
البته براســاس اعالم رئيس جمهور قرار بود 
خــط توليد 2008 اســفند ماه ســال قبل 
رونمايى شــود. اما به دليل مشــكالت روند 
داخلى ســازى توليد نخســتين محصول 
مشــترك ايران خودرو و پژو (2008)  وعده 

روحانى اجرايى نشد.

نزول 18 پله اى ايران 
در رده بندى حل وفصل 
ورشكستگى شركت ها 

تسنيم: بانك جهانى از نزول 18 پله اى ايران 
در رده بنــدى جهانى حل و فصل و احياى 
ورشكستگى شركت ها در دولت يازدهم خبر 
داد. ايران در گزارش سال 2015 بانك جهانى 
كه مربوط به سال اول فعاليت دولت يازدهم 
بوده رتبه 138 را از اين نظر به دست آورده 
بود كه بر اين اســاس در رده بندى سهولت 
حل و فصل موضوع ورشكستگى شركت ها 

18 پله نزول داشته است.
نمره ايــران از نظر زمان حل و فصل قانونى 
ورشكســتگى 4/5، از نظر هزينه هاى اعالم 
ورشكســتگى 15 و از نظر نــرخ احيا 17/9 

اعالم شده است.

برنامه ايران براى
توليد 50 ميليون تن فوالد

ايسنا: وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان 
اينكه سال گذشته 18 ميليون تن فوالد در 
كشور توليد شد، گفت: برنامه ما اين است كه 
در كمتر از هشت سال توليد فوالد كشور به 

50 ميليون تن در سال برسد.
محمدرضــا نعمت زاده با بيان اينكه ما بيش 
از 35 سال است كه تجهيزات صنعت فوالد 
را وارد مى كنيم، گفت: قابليت هاى ايران به 
گونه اى اســت كه مى تواند هم نياز خود را 
تأمين كند و هم به مسير ارتباطى براى صدور 

اين محصوالت تبديل شود.
وى با اشــاره به ظرفيت توليــد 31 تا 32 
ميليون تنى كشــور، خاطرنشان كرد: سال 
گذشــته 18 ميليون تن فوالد در كشــور 
توليد شد، اميدواريم امســال اين ميزان به

20 ميليون تن برسد.

خبر

جذب سرمايه هاى 
خارجى مستلزم 
همكارى و همت 

چند دستگاه 
وسازمان است، اما 
متأسفانه بعضاً در 

دولت افرادى وجود 
دارند كه ژنرال 

هستند در حالى 
كه ما در اين بخش 

سرباز نياز داريم كه 
تعداد اين سربازان 

بسيار اندك است

بــــــــرش

 شاخص كل قيمت و بازده 
نقدى بورس تهران با عبور از سطح 
 واحدى براى هفتمين بار 
متوالى طى چهار سال اخير وارد اين 

شاخص كل بورس طى هفت مرحله 
متوالى در چهار سال اخير در كنار 
كاهش نرخ تورم و نرخ سود بانكى و 

 با فناورى جديد بانك مركزى 
كارت هاى بانكى شبيه سازى شده و 
مشتريان  نشــانه گذارى،  طريق  از 
بانكى مى توانند به جاى استفاده از 
عابربانك ها و ساير كارت هاى بانكى 
از ابزارهايى مانند موبايل و يا ساعت 

براساس توضيحات حكيمى مديركل 

رئيس مركز آمار ايران اطالعات 
 درصد 
محرمانه دانست و گفت: هيچ كس 
در هر سطحى اجازه دستكارى آمار 
را ندارد و اگر اين كار را صورت دهد، 

خصــوص  در  پارســا  اميدعلــى 
دســتكارى در آمــار تصريح كرد: 

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r

خبر

ميزان جذب سرمايه  خارجى 
رســمى  آمارهاى  براســاس  فارس: 
بين المللى نمودار جذب منابع خارجى 
ســال هاى اخير منفى شد در حالى كه 

قبل از سال 92 رشد داشته است.
گــزارش آنكتاد (كنفرانــس تجارت و 
توسعه سازمان ملل) كه مرجع رسمى 

آمار جذب ســرمايه خارجــى در دنيا 
اســت در گزارشــى آورد؛ ايران از سال 
92 تاكنــون در جذب منابــع نزولى 
عمل كرده و در سال 95 نسبت به 94 
(پسابرجام) به منفى 51 درصد رسيده

است.

ميليون دالر
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ايستگاه روزنامـه صبـح ايـران
i s t g a h @ q u d s o n l i n e . i r

 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

امام خمينى(ره):
وصيت من به ملت شريف آن است كه در تمام انتخابات 

در صحنه باشند.

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  

يا حى يا قيوم
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گزارش از شخص

تروريست قجرى
كريم دواتگر، سيزدهم ارديبهشت 1296 با فرمان كميته مجازات كشته شد

 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده   اگر از سر 
كنجكاوى به سرتان زده باشد كه تاريخچه «ترور» 
در ايران را بررســى كنيد ناچاريد نقب بزنيد به 
850 ســال پيش و دل و روده رخدادهاى اين 
850 ســال را بريزيد بيرون تا برسيد به «حسن 
صباح»، قلعه «الموت» و نخستين تروريست هايى 
كه تربيت كرد تا از ســلجوقى ها انتقام بگيرد. 
در گزارش از شــخص اما قرار نيست ما اين قدر 
حوصله داشته باشيم و آن قدر به عقب برگرديم 
كه ســر از «الموت» در بياوريم، به همين دوره 
معاصر و سلســله قاجار خودمان بسنده كرده و 
«كريم دواتگر» را كه ظاهراً دست پرورده «كميته 

مجازات» بود خدمت تان معرفى مى كنيم.

  از ناصرالدين شاه تا «كريم»
البتــه در ميان تروريســت هاى وطنى معاصر، 
نخستين شان نيســت. پيش از او ديگران هم 
دســت به دامان همين روش شــده بودند. از 
ناصرالدين شاه كه تروريسم را - با رگ زدن امير 
كبير - پايه گذارى كرد و بعدها آتش تروريسم 
دامنش را گرفت، بگيريد تا ترور اتابك اعظم به 
وسيله «عباس آقا» و برخى طرفداران مشروطه. 
«كريم دواتگر» ادامه تروريسم نوپاى قاجارى بود 
كه پس از تحوالت سياســى دوران مشروطه و 
مشــروطه خواهى، راهى جز خشونت و بُكش 

بُكش براى رسيدن به اهدافش پيدا نكرده بود.

  انتحارى نافرجام
يك لحظه چشــم هايتان را ببنديد و اوضاع و 
احوال آن دوره را براى خودتان تخيل و تجسم 
كنيد. انقالب مشــروطه هرز رفته بود، قزاق ها 
مجلس را به توپ بسته و نمايندگان را تار و مار 
كرده بودند. هر روزه مشروطه خواهان را دستگير 
كرده در باغشاه دار مى زدند. آدم هاى سرشناس 
عده اى به ســفارتخانه ها پناه برده و بقيه خانه 
نشــين بودند. استبداد صغير «محمد على شاه» 
زمينه را براى رواج خشــونت بيشتر در جامعه 
فراهم كرده بود. در همين شرايط بود كه جمعه 

شب دى 1287 وقتى « شيخ فضل اهللا نورى»  از 
ديدن يكى از آشــنايان باز مى گشت، به محض 
اينكه پايش را از كالسكه پايين گذاشت، سروكله 
«دواتگر» و ششــلولش پيدا شد. شايد چون بار 
اولش بود دستش لرزيد...گلوله ها جز يكى دو تا 
كه به پاى شيخ خورد ،بيشتر به اطرافيان اصابت 
كرد... هنوز گوشى هاى موبايل اختراع نشده بود، 
بنابراين ديگر اطرافيان، ضارب را محاصره كردند 
تا از سر ناچارى لوله اسلحه را زيرچانه اش بگذارد 

و ماشه را بچكاند!  

  باز هم انگليس؟
تروريست و قربانى ترور هر دو در يك درمانگاه 
مداوا شــده و زنده ماندند. گلولــه از زير چانه 
«كريم» وارد شــده و بعد راهش را كج كرده، به 
جاى مغز از كنار گوشش بيرون رفته بود. دوران 
نقاهت را در زندان گذراند و شيخ فضل اهللا نورى 

نيز از خون گذشت.
اعترافات «كريم» اما نشــان مى دهد طرح ترور 
در ســفارت انگليس ريخته شده بود. با اعتراف 
«دواتگر» رابطان با سفارت نيز دستگير شدند و 
دولت  انگليسى به صورت رسمى از دولت ايران 
خواست دستگير شدگان را بدون حضور نماينده 

سفارت محاكمه نكند!
  دوباره دست به اسلحه شد

پــس از پايان جنــگ جهانــى اول، روس ها و 
انگليسى ها انگار بيشتر شخصيت ها و دولتمردان 
ايرانى را خريده بودند. «ميرزا ابراهيم خان منشى 
زاده» بــه همين بهانه افكارش را با رفيق گرمابه 
و گلســتانش « ابوالفتح زاده» روى هم ريخت و 
«كميته مجازات» را به راه انداخت تا وابسته هاى 
داخلى به انگليس و روس را به حساب خودش 
ادب كنــد. بعدها «محمد نظرخان مشــكات 
الممالك» هم به آن ها پيوست. كميته به سرعت 
پيشرفت كرد و در شهرهاى مختلف ريشه دواند 
و ترورهايش را آغاز كرد. نخستين قربانى رئيس 
انبار غله تهران بود. كافى بود پول و اســلحه را 
به «كريم» برسانند تا يك روز عصر، رئيس انبار 

غله را داخل كالسكه اش ناكار كند. بعد هم مدير 
روزنامه «عصرجديد» - عبدالحميد خان متين 
السلطنه - ميرزا محسن مجتهد، منتخب الدوله 
خزانه دار كل، احمد خان استوارى، سردار رشيد 

و... يكى يكى از پاى درآمدند. 

  پايان كار حرفه اى
البد تا حاال متوجه شــده ايد ســوژه امروزمان 
همان «رضا خوشــنويس» سريال هزار دستان 
اســت. «كريم دواتگر» شايد خيلى عالقه اى به 
«كميته مجازات» نداشت. يك آدمكش حرفه اى 
قجرى بود كه فقط پولش را مى گرفت و آدمش 
را مى كشــت. پس از ترور رئيس انبار غله هم 
با اعضاى كميته سرناســازگارى گذاشته بود و 

پول بيشترى مى خواست. همين شد كه اعضاى 
كميته حكم به قتلش دادند تا همكار سابقش 
كار او را تمــام كنــد. يكــى از اعضاى كميته 
مجازات - حســين هللا - مى گويد: « ساعت سه 
از شب گذشــته، رشيدالسلطان و من درِ خانه 
كريــم دواتگر رفتيم. من در كوچه ايســتادم 
و رشيدالســلطان در زد. زني در را گشــود و 
رشيدالسلطان را شناخت. رشيدالسلطان به آن 
زن گفت: كريم آقا منزل اســت؟ آن زن گفت: 
بله. گفت: به او بگو كه رشيدالســلطان است و 
كار فوري با تو دارد...» چند ســاعتى را با كريم 
به مشــروب خورى گذراندند و آخر كار هم در 
كوچــه اى خلوت « حســين هللا» با چند گلوله 

كارش را ساخت. 
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شاهد عينى؛ معصومه ابتكار 
خبرنگار/ ادعــاى جهانگيرى در مناظره اول- 
درباره مسئله زباله تهران- در حالى مطرح شد 
كه معصومه ابتكار، ميهمان ويژه و يك سخنران 
مراسم گشايش كارخانه توليد برق از زباله هاى 
تهران بود. ايــن كارخانه  در كيلومتر 23 جاده 
تهرانـ  قم روزانه 200 تن زباله مى سوزاند و «3 

مگاوات برق» توليد مى كند. 

مناعت طبِع فيليپينى
اينديپندنت،  نوشته  به  خبرنگاران/  باشگاه 
دوترته- رئيس جمهور فيليپين- در پاســخ به 
دعوت ترامپ براى ســفر به كاخ سفيد گفت: 

سرم شلوغ است. نمى توانم قول بدهم. 

«او» حّراف نيست
راه سوم/ حجت االســالم پناهيــان در قم در 
پاسخ به انتقاد كسانى كه مي گويند، رئيسي بايد 
خودش را در مناظره ها نشان دهد، گفت: اينكه 
ايشان بخواهند حّراف باشند و در مناظره شالقى 
برخورد كنند و مردم را با كلمات فريب بدهند، 

ايشان چنين كارى را بلد نيست. 

  صاحب امتياز: 
آستان قدس  رضوى (مؤسسه فرهنگى قدس)

  مدير مسئول و سردبير:
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12/2813/01

23/4100/14 4/004/35

19/2119/53

5/356/09

19/4120/12

نامه فرهنگ
 ايستگاه/ سينا واحد 

 نيشتر / مازيار بيژنى طرح  روز

چه كسى؟

حسين دهباشى/  «كليد» خيلى لوس شد !  
ايستگاه/ تسنيم: حسين دهباشى- سازنده فيلم هاى تبليغاتى حجت االسالم حسن 
روحانى- در سال 92 كه به رياست جمهورى او انجاميد، درباره فيلم ها و سناريوى تبليغاتى 
روحانى در ســال 92، سخن گفته است. او كه تاريخ پژوه، مستندساز و دبير سايت تاريخ 
آنالين است، در بخشى از اين گفت وگو مى گويد: 28-27 جمله طراحى شده بود كه قرار 
بود آقاى روحانى بگويد. جمله  «هم چرخ سانتريفيوژها بايد بچرخد هم چرخ زندگى مردم» 
را من طراحى كردم.دهباشى مى گويد: اصرار بر «كليد» خوب نبود و جوك شد. او روايت 
مى كند كه حجت االسالم روحانى - وقتى منزل بوديم و صحبت مى  كرديم- مى گفتند 
كار «خيلى لوس»ى بود. دهباشى درباره اين جمله روحانى در آن فيلم كه مى گفت: «من 
سالهاست وقتى بين منزل و اداره تردد مى كنم و مردم را مى بينم و چهره ها را مطالعه 
مى كنم مى بينم چقدر گرفته و چقدر عبوس است و خنده در چهره ها نيست» ؛ مى گويد 

كه اين جمله را نيز خودش (دهباشى) به او ياد داد تا بگويد.

قرن بيستم
پاريس و هزار زبان اعتراض

چتر نقره اى فام آسمان عروس شهرها، نمى گذاشت چشم جوانان پاريسى از نگاه كردن 
به آينه دلسرد شوند و اين دلسردى و خميدگى در سينه و عقل را، جبر آينده و فرداى 

خويش و كشور و عروس مهربان و عاشق پيشه سربرآورده از انقالب كبير، بدانند.
چرخش رويايى ماه، در آسمان پاريس، در آن هنگامه ها كه فرعونيان سياست و حاكميت 
و تجارت، در باالترين طبقه عشــرت طلبى كاخ خويش خسته از تالش و كوشش هاى 
عشرت گرايانه، سر بر بالين هميشه سنگين از طال و خون و ستم، گذارده اند؛ تا چشم 
ستمگرانه شان بر چشــمان فروزان صدق درخشنده ماه، در آسمان، نيفتد باران نور را، 
همچون پروانه اى اسطوره اى، به سوى زمين گسيل مى دارد؛ تا «سينه ها» و «دست ها»ى 
ضد فســاد و آلودگى و شر و شــرارت هاى نقاشى شده و گول زننده، شكار دام «كلمات 
سياه» فرعونيان حاكم بعد از جنگ شوند و در  «چاله» هاى منور رنگ آميزى شده توسط 

«رسانه»ها تكيه اجبارى نزنند و محكوم به نشستن خود ناخواسته نگردند.
انواع «چاله هاى منور» و براق با كارت دعوت هاى ويژه و پر از فريب و نيرنگ هاى شكيل، 
در اين دوره بعد از جنگ، طراحى و اختراع شد و به بازار بزرگ فرهنگ پاريس- و سپس 
صادرات- عرضه گشت؛ تا «سير انقالبى حقيقى نسل معترض بعد از خاتمه جنگ» منهدم 
گردد و از تعقيب يك هدف كه همانا دسترسى به يك «حكومت انسانى و ضد فساد و 
ناپاكى» بود، دور شوند! «آلبر كامو» نويسنده پاريسى را، جايزه «نوبل» مى دهند كه بگويند: 
در فرانسه و پاريس، هيچ دشمنى و نفرتى عليه «الجزاير» موجود نيست. به اين نويسنده 
كــه تبار الجزايرى دارد، بنگريد؛ اگر «نفرتى بود» جايزه نازنين «نوبل» بر ســينه «كامو» 
الجزيره اى، آويزان نمى گشت! «اگزيستانسياليسم»، اختراع مى گردد، تا كسى در دانشگاه ها 
و انديشكده ها به دنبال ظالم و «فرعونيان» بعد از جنگ نگردد. و به «ماهيت وجود فلسفى» 

آنچنان بنگرد كه ديگر براى «حكومت» توان ديدن نداشته باشد.
«فمينيسم»، اين مهم ترين مكتب بازى گوشانه زنانه، و مشغوليت آفرين، در اين دوره و 
زمانه، سرپا مى شود و راه مى افتد، تا «گردش چشم» در جامعه معترض و احساسات كم 
و بيش «زلزله اى» پاريس، اتفاق بيفتد و «چشــم هاى زنان» و دانش آموختگان از ديدن 

حقايق، غافل شوند و به خويش و جسم خويش «چشم» بيندازند!!
و در اين هنگامه، هنگامه ها، كه سايه وحدت عاطفى از سر عروس دموكراسى جهان و 
تمدن جهانى، رخت بربسته، يك شاهكار ديگر برنامه ريزى مى گردد و اجرا مى شود، كه 
شــايد بتواند صداى هزار زبان اعتراض و زلزله اى را كه مى خواهد، پاريس را بلرزاند، كم 
كند و يا ضعيف سازد!! «بريژيت باردو» هنرپيشه زن فرانسوى كه مظهر زن عشرت طلب 
و محبوب مردان عشرت باز شناخته شده بود و نام و تصاويرش، ضمانت گر فروش هر فيلم 
بود؛ «قهرمان» جديد فرانسه و اروپا، معرفى مى شود و از دستان سالخورده ژنرال «دوگل» 
مدال افتخار ملى دريافت مى كند و «ژنرال» دموكراسى فرانسه، او را خدمتگزار فرانسه 

بعد از جنگ و مظهر افتخار ملى و قهرمان همه و همه، مى نامد!
آيا اين نقشــه ها و اين راهبردهاى هوشمندانه و درجه يك، توانست به جنگ «صداى 
اعتــراض هزار زبــان» كه پاريس را تهديد مى كرد برود و تــرس و اندوه و خوف مردان 

سياست و تجارت خونبار جهانى را، كاهش بدهد!؟
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